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املقدمة « 

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمـد هللا رب العاملـني، وصـىل اهللا عىل حممد وآلـه الطيبني 

الطاهرين.
يف احليـاة آفاق نجهلهـا، ونجهل التعامل معهـا. ومن رمحة 
الـرب بعبـاده أنه أنزل إليهـم كتاباً فرقانـاً فيه ما حيتاجـون إليه من 

املناهج الصائبة يف احلياة.
وهـذه املناهـج هـي احلكمـة التي يقـول عنها ربنا سـبحانه 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ} وتعـاىل: 
.(١){Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À

وسـورة لقـامن قـد احتوت عـىل الكثري مـن أبعـاد احلكمة، 
ولكن يا تر كيف نستفيد منها؟

يـر البعض أن مسـؤوليته تفسـري القـرآن، ولكنـي أعتقد 
أن مسـؤوليتنا األساسـية تفسـري واقعنـا بالقرآن، ألنه نـور وضياء 
وفرقـان وهد.. ولو أننا عرضنا حياتنـا وما فيها من آفاق جمهولة 

(١) سورة البقرة، آية: ٢٦٩.
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المقدمة

ا لعرفنا املزيد منها. عىل القرآن، إذً
وهـذا الكتاب مسـامهة يف هـذا األمر بـإذن اهللا تعاىل، حيث 
 حاولنا إضـاءة جوانب من واقعنا املظلم بام يف كتاب ربنا من هد

ونور. 
وقد سبق أن وفَّقنا اهللا تعاىل لنرش كتاب عن سورة النور وما 
فيهـا من إضاءات لواقـع األرسة، وقد أنعم اهللا علينـا بالنجاح فيه 

بصورة كبرية، حيث توالت علينا كلامت التشجيع واحلمد هللا.
واليـوم حيث نقدم هذا الكتاب نسـأل اهللا سـبحانه ليجعله 
نافعاً ملن قرأه وألقى السمع وهو شهيد، وأن جيعله ذخراً لنا يوم ال 

ينفع مال وال بنون إالَّ من أتى اهللا بقلب سليم.

حممد تقي املدريس
١٧ مجاد اآلخرة ١٤٣١هـ
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متهيد « 

ليس الناس سـواء يف مد اسـتيعاهبم ملا يف القـرآن الكريم 
-هذه املائدة اإلهلية- من نِعم عظيمة، بل هم درجات، ولكلّ منهم 
عيَّنة لتساميهم وتكاملهم. إهنم يتاميزون بمستو عقوهلم  معارج مُ
ومد فهمهم لرسّ احلياة، ثم مد قدرهتم عىل االستفادة من فضل 

. اهللا عزّ وجلّ
ل عمـل ينبغي أن يقوم به اإلنسـان -عىل  ومـن هنـا، فإن أوّ
فه عـىل القرآن الكريـم.. هذا  املسـتو العقائـدي- يتمثـل يف تعرُّ
عـت.. هذا  الكتـاب الـذي لـو أُنزل عـىل اجلبال، خلشـعت وتصدّ
يي بـه اهللا تعـاىل قلوب البـرش، ولو أحيـا به ربنا  الكتـاب الـذي حيُ
املوتـى ملـا كان ذلك عجبًـا.. هذا الكتـاب الذي جيعله الـربّ يوم 
ـا، فمن جعلـه أمامه وإمامه  قً ا وماحالً مصدّ عً ا مشـفّ القيامة شـافعً
قـاده إىل اجلنّة، ومـن جعله خلفه وتوىلّ عن تعاليمه سـاقه إىل النار 

وبئس املصري.
إن تكامل اإلنسان عرب مراحل السموّ متعلّق بمعرفة حقيقة 

القرآن، لتتسنّى له االستفادة الكاملة.
قها  ق بالتدبّر يف آياته املباركات أكثر من حتقّ وهذه املعرفة تتحقّ
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تمهيد

عرب القراءة السـاذجة، رغم ما يف التالوة مـن خري.. وكالم القرآن 
املجيد أعظم الكالم وأفضله.. وفضله عىل سائر الكالم كفضل اهللا 
عـىل خلقه، وال يمكن بحال من األحوال أن نقيس املسـافة بني اهللا 
وخلقه.. وكذلك ال نسـتطيع أن نقيس املسـافة بـني القرآن احلكيم 
وسائر الكالم.. ولذلك، فإنّ معرفة مد العظمة القرآنيّة والفضل 

القرآين تؤدّي بصاحبها إىل ضامن السموّ واالرتقاء.

مدارج االتصال بالقرآن
وهكـذا -ينبغي قبل كلّ يشء- فهـم القرآن ومعرفة فضله، 
سـواءً من خـالل التأمل يف القرآن نفسـه، ومن خـالل األحاديث 
هلم اهللا سـبحانه وتعاىل تبيينـه، وهم: النبي  الـواردة عـن الذين خوّ

.A وأهل بيته K
ثـم الواجـب علينـا أن نجعـل القـرآن ميزانًا لتقييم أنفسـنا 
ومعرفـة مصائرنا. ملـاذا؟ ألن الدنيا دار عمل واآلخـرة دار جزاء. 
وهكـذا كانـت الدنيا دار ابتـالء. ومن أبعاد االمتحان أن اإلنسـان 
 از يعجز عن معرفة ذاته إالَّ بصعوبة؛ فمثالً لو أن اإلنسان كان جيُ
ا النتفـت قاعـدة الفتنة ومبـدأ االمتحان.  مبـارشةً بعـد العمـل، إذً

فكيف تُعرف مواقفنا، وهل نحن من أهل اجلنة أم النار؟.
بالطبع ال جيوز أن ننتظر إىل حني الوفاة، حيث يُقىض األمر، 

فكيف نعرف أنفسنا؟.
اجلواب: أن نزن أنفسنا بميزان القرآن، الذي قال عنه رسول 
الَةٌ  تِقَ اسْ ى، وَ نَ الْعَمَ تِبْيَانٌ مِ ، وَ لِ الَ نَ الضَّ  مِ دً آنُ هُ رْ اهللا K: «الْقُ
نَ  ةٌ مِ مَ عِصْ ، وَ اثِ ـدَ َحْ نَ األْ يَاءٌ مِ ضِ ، وَ ةِ ـنَ الظُّلْمَ نُورٌ مِ ةِ، وَ ثْرَ ـنَ الْعَ مِ
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يَا إِىلَ  نْ ـنَ الدُّ غٌ مِ بَالَ ، وَ تَنِ ـنَ الْفِ يَانٌ مِ بَ ، وَ ةِ ايَ وَ ـنَ الْغَ ـدٌ مِ شْ رُ ، وَ ةِ لَكَ اهلَ
.(١)«.. ةِ رَ خِ اآلْ

فإن من املؤمل بقارئ القرآن وتايل آية من آياته أن يتساءل عامّ 
إذا كان مـن أهل تلك اآلية. فإن كانت اآلية تأمر بالصالة والعبادة 
والطاعة وما أشـبه، فله أن يُرسَّ ويشـكر اهللا سبحانه وتعاىل إن كان 

ممن يعمل هبا، وأن يزمع االستقامة عىل ما هو ماضٍ فيه.
ـا إذا مرّ بآية تتناول أعـامل املنافقني واملرشكني أو صفاهتم  أمّ
فعليه أن يتسـاءل عـامّ إذا كانت تتمثل فيه. فـإذا كان األمر كذلك، 

تاب إىل ربّه وتوكل عليه لإلقالع مما هو عليه.
وهذا بحد ذاته ما نسـميه بمحاسـبة النفـس ووزهنا بميزان 
د مسؤولية كبرية وليست  القرآن املجيد ومقاييسه. وهو لعمري جيسّ

وحيدة. 
وهناك مسؤولية أخر تتمثل يف االنتفاح عىل آيات الكتاب 
دة، ألن فيه ظاهر وباطن، والظاهر  ا متعدّ املجيـد، ألن للقرآن أبعادً
ا من التأمّل من  له علوه كام أن للباطن مسـتوياته، مما يستدعي مزيدً
ة واحدة، ألن  قبل القارئ، وال يكفي أن يتأمّل القارئ آية معيّنة مرّ
ا لرقي  مـن طبيعـة كتاب اهللا أن تتفتّـح أبوابه، الباب تلو البـاب تبعً
لق  ا، ال ختَ ا جديدً رً ا نَظـِ القـارئ املؤمـن. وهذا ما جيعـل القرآن كتابً

آياته عرب تقادم األيام.
 a} :إنّ اهللا سـبحانه قـد أمرنا بالتدبر يف كتابـه حني قال

.(٢){g f e d c b

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص ٥٩٦.
(٢) سورة حممد، آية: ٢٤.
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تمهيد

ذلـك ألن التدبّـر يزيـد مـن تفاعـل القـارئ وآيـات الذكر 
احلكيم، ومن دون التدبر يبقى القرآن فوق مسـتو القارئ له أنى 
ا مسـتو البرش، وألنه  كان. ملـاذا؟ ألن كتـاب اهللا وحي يعلـو أبدً
ث لإلنسـان عن أمـور غيبيـة صادقة ال ريب  الكتـاب الـذي يتحدّ
فيها، وإنام -عرب التحول اجلدي يف واقع اإلنسـان- يقدر عىل بلوغ 

مستو فقه كتاب اهللا وأنه بحاجة إىل متهيد السبيل. ولكن بامذا؟.
: مزاولة االشتغال باألعامل الصاحلة.  أوالً

ثانيًا: تطهري القلب من احلجب. 
 .ثالثًا: إحراز ملكة التقو

وهنـاك تتكـرسّ أقفـال الـذات، وتتحطّـم حواجـز اجلهـل 
والكِـرب، وإذ ذاك سـيقرأ القارئ آيات الكتـاب وكأهنا أُنزلت عليه 

مبارشة، فيكون من ذوي القلوب الواعية واآلذان الشاهدة.
 للوصول إىل مسـتو وال ريـب يف أن هناك ممهدات أخر
أرقـى لد قراءة الكتـاب املجيد؛ مثل إسـباغ الوضـوء، والقراءة 
يف وقت السـحر أو عند الفجر، أو اسـتغالل فرصة شـهر رمضان 
املبارك الذي أنزل فيه القرآن، أو تالوة القرآن يف الصالة ويف البقاع 
املقدسـة وبالذات يف املسجد احلرام واملسجد النبوي الرشيف. كل 

ذلك يمهد السبيل لفقه القرآن. ملاذا؟.
ألن هذه األوقات أو البقاع املقدسـة تعرج بروح املؤمن إىل 
آفاق الغيب، حيث تتساقط حجب الغفلة ووساوس إبليس وأقنعة 
الـرشك وأكنة احلميَّات اجلاهلية وما سـواها مما حيجـب نور الرب 
عن القلب، إضافة التي ممارسـة شعائر اهللا مثل الصيام واالعتكاف 
واحلج والزيارة؛ بام هييئ القلب السـتقبال مفاهيم اآليات الكريمة 
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ى وحي  ـه بالغ، ويتلقّ أكثـر فأكثر. فهو إذ ذاك، سـيقرأ القرآن بتوجّ
الكتاب الكريم بنفس زكية وقلب واع.

وعليه؛ يمكن القول: إنه كام أُمرنا بتالوة آيات الذكر احلكيم، 
كذلك أُمرنا بالتدبّر فيها والتأمّل يف آفاقها وكرس األقفال التي حتيط 
 .(١)« ةِ ـورَ رَ السُّ مْ –لد القراءة– آخِ كُ دِ مُّ أَحَ نْ هَ كُ الَ يَ بالقلـب: «وَ

.C كام ورد ذلك عن موالنا أمري املؤمنني
ونحن –يف هناية املطاف– ننصح بأمرين:

ل: قـراءة القـرآن بتلـك املواصفـات املثبتـة واملعروفة،  األوّ
إضافة إىل اختيار الوقت واملكان واحلالة املناسبة، وغري ذلك.

الثـاين: التدبّـر يف اآليـات، ويمكـن أن خيتـار القـارئ وقتًا 
للقراءة ووقتًا للتدبّر، ويمكن أن جيمع بني األمرين يف وقت ومكان 
واحد. علامً بأن للتدبّر أصوله التي ما مل تراعَ ومل يتم التقيّد باملناهج 

.املرسومة، فإن املتدبر قد يقع يف أوحال القول بالرأي واهلو
واهللا املستعان.

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص٦١٤.
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فلسفة احلروف املقطعة « 

ë
.{" !}

* * *
نتها اآليـة األوىل، كام هي  أر أن هـذه احلـروف التـي تضمّ
كلامت القرآن، حتتمل أكثر من تفسري، ولعلّ اآلية القرآنية الواحدة 
حتتمل عـرشات التفاسـري، وكلّهـا صحيحـة ومنطقيّـة؛ إذ القرآن 
كتـاب نزل من عنـد ربّ العاملني، واهللا تعاىل حينـام يُوحي، يُوحي 

بكلّ احلقائق، ومن مجيع األبعاد. 
اه  ل، وهو التفسري األبسط والظاهري الذي يتلقّ التفسري األوّ
 به النبي  املـرء بـادئ ذي بدء، هـو أن الكتاب املعجـز الذي حتـدّ
األكـرم K كلّ العامل ومجيـع العصور، إنام يتألـف من حروف، 

وأن اآليات ظاهرها األحرف {!} والقرآن كلّه حروف.
ا، هـو أن القـرآن الكريم أراد  التفسـري الثـاين، واألكثر عمقً
إلفات نظر اإلنسـان إىل أمهيّة احلروف واإلشـارة إليها، وهي ثامنية 
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فلسفة الحروف المقطعة

ن منها اللغة العربيّـة وال حتتمل غريها،  ـا التي تتكوّ وعـرشون حرفً
ا. بينام اللغات األخر قد حتوي أقل أو أكثر عددً

مما يعني أن اهللا سبحانه وتعاىل قد علَّم اإلنسان علوم الكون 
بها،  ـن خملوقه مـن أن يركّ هبـذه احلـروف القصرية املعـدودة، ومكّ

ل إىل ماليني الكلامت(١). فتتحوّ
وهناك تفسـري ثالـث أعمق، يتناول مـا إذا كانت 
ـة املوجـودة واملعروفـة ذات معانٍ أم  احلـروف األبجديّ

ال؟.
وهنـاك بعض األقـوال واآلراء القديمة واحلديثة 
ا  تذهـب إىل أن لـكلّ حـرف معنـىً ونغمة ونـربة ووقعً
خاصـا بـه، من شـأنه التأثري يف أعصاب اإلنسـان، ومن 
خـالل هـذا التأثري تنعكس عىل اإلنسـان من حيـث إن لديه معاينَ 
. وهذه احلقيقة تنفي نظريـة العبثيّة يف داللة احلروف  دةً معيّنـةً وحمدّ
د نظريّة القصديّة يف علم األلسـنيّة. وهذا  أو نظرية املواضعة، وتؤكّ
ا لسـنا بصددهـا يف هذا احليّز من  نه بحوث أكثر عمقً بـدوره تتضمّ

القول.
وهنـاك تفسـري آخر ير أن هـذه األحرف حتوي إشـارات 
معيّنة إىل حوادث وقعت قبل نزول الوحي، أو حوادث سـتقع بعد 
نزول الوحي، وأن القرآن قد بنيّ تلك الوقائع من خالل إشـارات 
احلـروف هذه، كام ورد يف تفسـري قوله تعـاىل:{!}(٢)، 

ا عديدة وعميقة تتناول كيف جعل أدوات ومسارات  (١) هذا املعنى حيوي بحوثً
نها من إلقاء احلروف.. وهذا خلق اهللا سبحانه وتعاىل. النطق ومكّ

(٢) سورة مريم، آية: ١.

 » لعّل اآلية الواحدة 
ــرات  عش ــل  حتتـم
ــا  وكّله ــري،  التفاس
صحيحة؛ إذ القرآن 
ــي  ــل ربٍّ ُيوح ترتي
ومن  احلقائق،  بكّل 

مجيع األبعاد.
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 ُ املِ وَ ظَ هُ يدُ وَ زِ الْيَاءُ يَ ةِ، وَ َ كُ الْعِرتْ الَ اءُ هَ اهلَ ، وَ ءَ بَالَ رْ مُ كَ افُ اسْ الْكَ «.. فَ
..»(١). أو يف تفسـري  هُ ُ ربْ ادُ صَ الصَّ ، وَ ـهُ طَشُ ُ عَ الْعَنيْ ِ C، وَ ـنيْ سَ احلُ
آيـات قرآنيـة أخـر. وهي عـىل العموم، بنـاء عىل هذا التفسـري، 
ة ال يفهمها إالَّ من خوطب بالقرآن، أعني:  إشـارات حلقائق خاصّ

 .A واألئمة املعصومني K النبيّ األكرم
وبنـاءً عىل هذا التفسـري يفرض سـؤال نفسـه، إال وهو: إذا 
ة بني اهللا واملصطفَني  كانت هذه احلروف عبارة عن إشـارات خاصّ
لقيها  من عباده، فلامذا ذُكرت يف القرآن املجيد؟ وأمل يكن كافيًا أن يُ
اهللا تعـاىل إىل نبيّـه املصطفى K، فيفهم ويعـي حقيقتها من دون 

احلاجة إىل تدوينها يف القرآن؟.
يف احلقيقة؛ هناك أكثر من سـبب جيعل هذه اإلشارة تذكر يف 

اآليات القرآنيّة.
ل: لكي نعرف –من خالل وجود هذه اإلشارة–  السبب األوّ
 ،A وأهل بيته K أننا بحاجة يف معرفة الدين إىل تبيني النبي
ب علينـا االعتقاد بـرضورة متحور  ومـن خالل هذه املعرفـة يتوجّ
ـة حول إمامة النبي K وإمامة األئمة املعصومني A من  األمّ
بعـده، باعتبارهم األوصيـاء عىل حفظ املفاهيـم القرآنية وتوضيح 
أحـكام الرشيعـة للنـاس عرب األجيـال. وهـذه لعمـري فضيلة ما 

بعدها فضيلة.
السبب الثاين: أن هناك من القلوب املتفتّحة واآلذان الواعية 
ا ألن كتاب  ى –أو له قابليّة التلقي– اإلشارات القرآنية؛ نظرً ما تتلقّ

ته. اهللا رفيع ال يعيه حقّ وعيه إالَّ من يرتفع هبمّ
(١) بحار األنوار، ج١٤، ص١٧٨.
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فلسفة الحروف المقطعة

وهنـاك أسـباب أخـر، كـام أن هناك تفاسـري أخـر هلذه 
احلروف، ولكننا نكتفي هنا هبذا القدر البسيط.

بصائر وأحكام « 

يف القـران الكريـم آيات تسـمو فوق مسـتو فهـم الناس، 
وهذه الظاهرة تدلنا عىل أمرين:

األول: الرجـوع إىل كلـامت النبـي K وأهـل بيتـه 
A طلبًا ملعرفة حقائق اآليات.

 الثاين: السـعي الدائب من أجل التسـامي إىل مسـتو
ه وبالتقو والعرفان. القرآن بالتدبر والتفقُّ

يف  ــة  حباج ــا  أنن  « 
إىل  ــن  الدي ــة  معرف
ــيب وأهل  ــني الن تبي
ــة اليت  ــه، املعرف بيت
ــرورة  ض ــب  توج
حول  األّمة  ــور  متح
إمامة النيب واألئمة
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آفاق اآليات « 

.{' & % $ #}
* * *

{$ #} -١
بعد أن يبنيّ القرآن حقائق عرب هذه األحرف، يقول: {# 
$} إشـارة إىل {!}. ومن هذه الكلامت املقطّعة واألحرف 
البسـيطة، يصـوغ القـرآن ويصنع آيات. فـامذا تعني كلمـة اآلية يا 

تر؟.
اآليـة تعنـي العالمـة، والعالمة تعني اإلشـارة، واإلشـارة 
ا بذاهتا، بل هي بمثابة جرس يؤدي إىل معرفة ما وراءه،  ليسـت هدفً

أو العلم الذي يأخذ بأيدينا إىل علم آخر.
– آية من آيات الرب، فلامذا نسـميها آية؟.  فالشـمس –مثالً
ألننـا إذا نظرنـا إىل هـذه الكـرة امللتهبـة، وإىل دقّـة حركتهـا ونظام 
سريها واملسـافات الدقيقة التي تفصلها عن سائر الكرات املحيطة 
هبـا ومنها األرض؛ عرفنا قدرة اهللا خالقها سـبحانه وتعاىل وعظيم 
علمـه وتدبريه. كذلك مـا يف القرآن آيات إال أهنا من كلامت، نصل 
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آفاق اآليات

من خالهلا إىل حقائق اخللق ولكن من خالل تدبّرنا يف آياته.
وبـني هذا وذاك، نجـد بعض الناس جيعلـون القرآن املجيد 
هنايـة املطـاف يف مرحلـة املعرفـة، يف حـني أن القرآن هـو املنطلق. 
وكونـه كذلك، يعني أنك حني تدرس القرآن، عليك أن تكتشـف 

تفاصيل اخللق الذي أبدعه اهللا تعاىل. 
 m 5 k j ih g f e} :كقوله تعـاىل
 y  x  w  v  ut  E  r  q  p  o  n
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z

.(١){¦¥¤
.{ª © ¨ §} :بعد ذلك قال اهللا سبحانه

وليـس كافيًـا أن نحوم حول اآليـة، بل البدّ من االسـتعانة 
ا ينري احلقائق. باآلية الرشيفة لفهم حقائق اخللق باعتبارها مصباحً

{%} -٢
الكتـاب والكتابـة وخمتلف مشـتقاهتا يدل عـىل يشء ثابت. 
ومعنى ذلك أن القرآن سـنن إهلية ثابتة، رغـم أن الكائنات يف تغريّ 

 Ê ÉÈ ÇÆ Å Ä Ã Â} :مسـتمر، كام قال اهللا سبحانه
.(٢){Ì Ë

ومن أبـرز ما يف هذا الكتاب املجيد؛ هو احلكمة. فامذا تعني 
احلكمة؟.

(١) سورة املؤمنون، آية: ١٢-١٤.
(٢) سورة فاطر، آية: ٤٣.
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الً –إن شـاء اهللا– عن احلكمـة. ولكن عىل  ث مطوّ سـنتحدّ
سـبيل االختصار نقـول: إنّ احلكمة بدورها تعبري عن وعي سـنن 
اهللا الثابتة التي عىل اإلنسـان االتصال هبا واسـتيعاهبا، وتسـخريها 

لصاحله، فال يصطدم هبا، بل يستفيد من كلّ خريها.
.{&} -٣

وحيث أحلـق اهللا تعاىل صفة احلكيم بالكتاب، فإنام يعني أن 
كلّ حرف يف هذا الكتاب، وكلّ كلمة منه، وكلّ آية من آياته متشبّع 

باحلكمة.
بصائر وأحكام « 

ال يكفـي التأمـل يف حقائـق آيـات الكتـاب ولكـن علينـا 
االنبعاث إىل التأمل يف حقائق اخللق ألهنا آيات إليها، يعكس كتاب 
ربنـا بآياتـه الكريمة سـنن اهللا الثابتة يف خلقه، وبوعي تلك السـنن 

وتنظيم السلوك معها ندرك بعض آفاق احلكمة.

ــري  تعب ــة  احلكم  « 
ــنن اهللا  عن وعي س
على  ــيت  ال ــة  الثابت
ــال  ــان االتص اإلنس
ــتيعاا،  واس ــا  
لصاحله،  وتسخريها 
ويستفيد من خريها.
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الخلق الفاضل ميراث الحكمة

اخللق الفاضل مرياث احلكمة « 

{+ * ) (}
* * *

{) (} -١
يبدو أن سورة لقامن هي: السورة التي تُبنيّ اخلطوط العريضة 
ا باحلكمة، وإنام ألن اآلية  للحكمة، ليس فقط ألن لقامن كان مشهورً
ـة يف هـذه السـورة املباركـة –كام يبـدو يل– هي اآليـة الثانية  املحوريّ

عرشة، حيث قال تعاىل: { ! " # $ % & ')}.
ومن هذه الزاوية جاءت كلمة احلكمة يف بداية السـورة إشـارةً إىل 
ثنـا عن حقيقة  حقائـق السـورة وإطارها العام، (حيث إن كل سـورة حتدّ
ا). ولعلّ سورة  ة، هي إطارها العام، رغم تناوهلا حلقائق أخر أيضً حموريّ

لقامن املباركة قد متحورت حول احلكمة، ولذلك أُشري إليها يف البداية.
ا يصف القرآن الكريم نفسه بصفتني أساسيتني: وهنا أيضً

.الصفة األوىل: اهلد

الصفة الثانية: الرمحة.
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واهلد يعني أن لإلنسان أن يصل –عرب القرآن الكريم– إىل 
معرفـة مـاذا ينبغي أن يفعل ليهتدي إىل احلـق. واحلديث عن معنى 
اهلد وآفاقه بشـكل كافٍ حيتاج إىل مزيد من التفصيل. ولكننا مع 
ثنا عـن هذه الكلمـة التي حتمل يف  ذلـك، نجد القـرآن الكريم حيدّ

طياهتا عرشات املفاهيم واألبعاد الغيبيّة.
إننـا نجد هـذه الكلمة املباركة يف فاحتة القرآن، وهي سـورة 

احلمد (أُم الكتاب).
، ثم نثني  الً فحينام نقرأ سـورة الفاحتة املباركة، نحمـد اهللا أوّ
عليـه ونبـني صفاته، ومـن صفاته الرمحـة الدائمة والواسـعة، وأنه 

ب املتعال، ونقول: {2  مالك يوم الدين. ثم نبني حاجاتنا إىل الرّ
3 4 5}(١). ثم نطلب منه اهلد، حيث نقول: {7 
8 9}(٢). كذلك تأيت هذه الكلمة يف بداية سـورة البقرة، 

 " !} : وهي السـورة الكـرب يف القرآن، حيث يقول عـزّ وجلّ
.(٣){+ * )( '& % $ #

كذلـك وردت هذه الكلمة يف فاحتة سـورة لقامن 
املباركة {) ( *}.

ةَ  ويمكـن التوضيح باختصار عرب القـول: إن ثَمَّ
برجمـة يتوفّر عليها مخ اإلنسـان تكفيه ملعرفـة احلقائق، 
جـب عن هذه  ولكـن املشـكلة تكمـن يف أن ابـن آدم حيُ
الربجمة بسـبب الظروف القاسية التي حتيط به. وال ريب 

(١) سورة الفاحتة، آية: ٥.

(٢) سورة الفاحتة، آية: ٦.
(٣) سورة البقرة، آية: ١ - ٢.

 »ينعكس اإلحسان 
ــى ابن آدم حني  عل
ـــًنا  حمس يصبــح 
ــا  كمـ ــن،  لآلخري
ــى  علـ ــس  ينعكـ
ــه  ــه وعقل وجـدان

وجممل حياته.
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الخلق الفاضل ميراث الحكمة

يف أن مـن هذه الظروف ما جيد اإلنسـان نفسـه فيهـا حماطًا هبا رغامً 
عنه، ومنها ما خيلقها أو يستدعيها لنفسه.

اإلنسان؛ كائن مربمج
فمثـالً الرتبيـة اخلاطئـة، أو ضغـوط اهلو والشـهوات، أو 
ـا تنتهي باإلنسـان إىل  منظومـة احلميَّـات والثقافـات الباطلـة أيضً
تعطيـل برجمته العقلية وحجبه عـن احلقائق، حتى لعلّه ير خالهلا 

احلقّ باطالً والباطل حقا.
وهكذا جيب عىل اإلنسان إصالح نفسه والعودة إىل برجمته الفطرية 

عرب ما آتاه اهللا من عقل يصلحه ويبعد عنه العوامل املسيئة واملخربة.
وقد نسأل ما هو دور الشيطان يف هذا املجال؟.

اجلواب: إن دور الشيطان يتمثل يف إثارة كوامن الرتبية الفاسدة 
والثقافـة املزيفـة والشـهوات والعصبيّـات، دون أن يكـون للشـيطان 
القـدرة واهليمنـة اجلربية عىل اإلنسـان ومصريه. مما يعني أن بمسـتطاع 
املـرء أن يبعد هذه العوامل املعطِّلة واملفسـدة عن نفسـه، والوصول إىل 
نـور عقله، والتحـرر من األُرص واألغالل الضاغطـة التي أحاطت به. 
هـا، حيث يفهم  فـرتاه ينطلـق، ويفهم نفسـه ويعـي جوهر احليـاة ورسّ
طوا أنفسهم يف رشنقة األباطيل  حميطه. عىل العكس من أولئك الذين ورّ
كوا بقشور احلياة ومظاهرها اخلادعة. أما الوحي فإنه  والضغوط، ومتسّ
يوفر للبرش اهلد الذي جيعل اإلنسان يعود إىل فطرته ووجدانه وعقله، 
إىل ذلـك الربنامـج الذي جعله اهللا تعـاىل يف قلبه ليفهم احليـاة وآفاقها، 
ا وأن اهللا تعاىل مل خيلق ابن آدم سـد. وحاشـا لرمحته الواسعة  خصوصً

أن يرتكه يغرق يف أمواج الشهوات دون أن يوفر له فرصة النجاة.
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ضِ  َرْ ـلَ األْ ذُ أَهْ أْخُ ـنْ الَ يَ انَ مَ ـبْحَ وقـد جـاء يف الدعـاء: «سُ
اب»(١). انِ الْعَذَ بِأَلْوَ

إن ربنا خلق اإلنسان يف أحسن تقويم، وهيّأ له كل ما حيتاج 
إليه، وهداه النجدين، وأهلمه فجوره وتقواه، وأعطاه كلّ يشء.

ض ملعضالت الفتن جيد نفسه بمسيس  إن اإلنسان حني يتعرّ
احلاجة إىل الفطرة، وإىل من يأخذ بيده ويعيده إىل هداه؛ ولذلك جتد 
التنسيق الفذ هلذه اآليات: {# $ % & ')} 
قت له الرمحة:  أي أنه هيتدي هبذه احلكمة، فإذا وصل إىل اهلداية حتقّ

{(}، والرمحة تتمثل يف الفالح.

اإلحسان الطموح األرقى
{*} -٢

نسـتفيد من كلمة {*} هنا أن مـن األبعاد احلقيقيّة 
ـة للرمحـة هـي تطلّع اإلنسـان لنفع اآلخريـن، ومن أبرز  واجلوهريّ
أسباب الرمحة لإلنسان هو اإلحسان. إذ ينعكس اإلحسان عىل ابن 
آدم حـني يصبح حمسـنًا لآلخرين، كام ينعكس عـىل وجدانه وعقله 
وجممـل حياته، فيكون مثله يف ذلك مثل مـن جيلس يف غرفة حماطة 
بجـدران، ثم يقذف بكرة تعيدها اجلدران عليه. وهكذا اإلحسـان 

. إىل اآلخرين يعود إليك عاجالً أم أجالً
ة أخر ويقول:  ثـم إن القرآن املجيد يبـني هذه احلقيقة مـرّ

.(٢){> = < ;: 9 8 7 6}
(١) بحار األنوار، ج ٨٣، ص٩.

(٢) سورة لقامن، آية: ٥.



٢٨

الخلق الفاضل ميراث الحكمة

ـنْ هؤالء الذين يصلون إىل مرتبة اهلد؟ وما هي حقيقة  فَمَ
نْ هؤالء الذين يصفهم القرآن باملفلحني؟. مَ الفالح؟ وَ

قبل اإلجابة عن هذه األسئلة، البدّ أن نعرف أن كلّ إنسان يولد 
ومعـه طموح وتطلّع، إذ يتطلّع إىل اخلري والكامل والسـموّ والسـعادة. 
والسـعادة هي جوهر الفطرة اإلنسـانية، وهي الغايـة املثىل. ولوال هذه 
م. الفطرة، لبقي ابن آدم كسائر املخلوقات األرضيّة، ال يسمو وال يتقدّ

فـإذا كانت السـعادة غايتـك املثىل –أهيا اإلنسـان– فلك أن 
تتساءل وتقول: أين هي؟.

إنّ الكثري من الناس أرادوا السـعادة وسعوا إليها 
سـعيًا حثيثًا، إالَّ أهنم مل يصلوا إليهـا، بل ضلوا طريقها، 

. إذ مل يكونوا عىل هدً
وواضـح أن من ينطلق يف طريـق خاطئ، فإنه ال 

ا. يزداد عن الغاية إالَّ بُعدً
د أن السـعادة  وهـذه اآليات القرآنية املجيدة تؤكّ
د بمنطق حكيم  –كلَّ السعادة– إنام تكون من نصيب اإلنسان املتزوّ

لق عظيم وسلوك سليم. وخُ
يِّنت يف اآليات األوىل، ثم إنّ اهللا  وهـذه امليزات الثالث قـد بُ

تعاىل يبنيّ النهاية السعيدة ألصحاهبا، حيث قال: {6 7 8 
.(١){> = < ;: 9

ا املنطق احلكيم، فحيث قال: {# $ % &}(٢).  أمّ
(١) سورة لقامن، آية: ٥.
(٢) سورة لقامن، آية: ٢.

ــن  م ــري  الكث إّن   « 
أرادوا  ــاس  النـــــ
السعادة وسعوا إليها 
سعًيا حثيًثا، إالَّ أم 
ــوا إليها، بل  مل يصل
مل  إذ  طريقها،  ضلوا 

يكونوا على هًدى.
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ـنْ ال يملك املنطق احلكيم، يفتقر إىل العقيـدة الصحيحة يف احلياة،  إذ مَ
ويفتقـد الرؤية الشـمولية للكون ولنفسـه. ومثـل هـذا ال ينفعه اخلُلق 
ة هلذا اإلنسـان  العظيـم وال السـلوك السـليم؛ ألن االسـرتاتيجية العامّ

اسرتاتيجية خاطئة، حيث االبتعاد عن اهللا واملُثُل الساموية العليا.
نا سبحانه وتعاىل يف هذه اآليات  بينها ربّ وهذه احلكمة التي يُ
الكريمة ينبغي أن تتجىلّ يف اخلُلق العظيم؛ يعني يف الصدق والوفاء 
واإلحسـان، والعدل وإعطـاء كل الناس حقوقهم. فإذا جتلّت هذه 

احلكمة يف هذه األمور، فسوف تنفع هذه الفضائل.
د املرء عن احلكمة؛ أي مل يمتلك العقيدة السليمة،  ا إذا جترّ أمّ
 K مل يعرف اهللا، ومل يؤمن باليوم اآلخر، ومل يؤمن برسالة النبي
وبمنهج اخللفاء الراشـدين احلقيقيني للنبي A. سيصاب بالتيه 

الت. يف هذه الدنيا الطافحة باألمواج والتحوّ
إنّ اخلُلـق الفاضـل هو مرياث احلكمة، حيـث تتجىلّ يف كلّ 

خصلة أخالقيّة تُبنى احلياة عىل أساسها.
بصائر وأحكام « 

جيـب عىل اإلنسـان العـودة إىل فطرتـه التي فطـره اهللا عليها 
ويتحـد العوامـل املختلفة التي تبعده عنها. واإلنسـان يتطلع إىل 
لق عظيم وسلوك سليم،  الفالح الذي يتحقق عرب منطق سـليم وخُ

ومفتاحها اإلحسان إىل اآلخرين.



٣٠

حقيقة العبادة

حقيقة العبادة « 

 1  0  /  .  -,}
{5 4 3 2

* * *
ا الصـالة والزكاة التي أرفقها اهللا تعـاىل باهلداية واحلكمة  أمّ
د باخلُلق.  والفـالح، فهي بمثابـة الركيزة المتـالك احلكمة والتـزوّ
فالـذي ال يلتـزم هبا، فإنه سـيفقد جانبًا أساسـيا من سـعادته؛ ألن 
هنـاك تفاعالً يف التأثري بني جوانب حياة اإلنسـان، حيث يؤثر قلبه 
يف عملـه، كام أن عملـه يؤثر يف قلبـه. والصـالة -باعتبارها عمود 
الديـن- تعكـس اخلُلـق الفاضـل، كـام أن اخلُلق الفاضـل يعكس 

احلكمة يف جممل حياة اإلنسان.
ـا إذا مل تنـهَ الصالةُ صاحبَها عن الفحشـاء واملنكـر، ومل تُقرن  أمّ
بتقديم الزكاة، فإن هذه الصالة ليسـت صـالة خالصة لوجه اهللا تعاىل؛ 
ألهنا قد ختدعه فيتصور نفسه عىل الصواب بمجرد إقامة الصالة من دون 

.(١){G F} :التزام برشوطها، فيصبح ممن قال ربنا فيه

(١) سورة املاعون، آية: ٤.
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ومـن هنـا؛ نقـول بوجـوب عرض أنفسـنا عـىل القـرآن حتى 
ف إىل حقيقة صلواتنا ووجهتها، وهل  ف لنا خفايا ذواتنا، فنتعرّ تتكشّ
تنخـرط ضمن عنوان: {G F}، أم هي الصالة املنظوية 

حتت إعالن: {! " # $ % & ' ) (}(١).

هناك صالة وصالة!
صـالة يتـربأ منها اهللا تعاىل، حيث قـال: {8 9 : 
 D  C  B  A  @?  >  =  <  ;

.(٢){E

فهـي صـالة يسـتخدمها صاحبهـا للتعـايل عىل النـاس، أو 
يسـتأكل هبا، ويغطّي هبا ما فسـد من أفكاره وأعامله؛ فهو ال يؤمن 
 ،(٣){T S R Q P O} :بـاهللا، ألنـه مـن

ا وقطيعةً بني الناس. رياءً وابتزازً
دون  وصـالة مفيدة مثمرة، هي صالة اخلاشـعني الذين يؤكّ

طاعتهم هللا وللرسول ولإلمام من خالهلا.
؛ إذ األَوىل  وكذلك أمر الزكاة، حيث احتواؤها عىل هدفٍ سامٍ

 j} :من غايات الزكاة استصالح النفوس؛ ألن القرآن الكريم يقول
sr q p o n m l k}(٤). فالفائدة األسمى 
مـن الـزكاة وقاية النفس وحفظها من الشـح والبخل واجلبن والكرب، 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ} :حيـث يقـول الـرب جـلّ جاللـه
(١) سورة املؤمنون، آية: ١-٢.

(٢) سورة األنفال، آية: ٣٥.
(٣) سورة املاعون، آية: ٦-٧.

(٤) سورة التوبة، آية: ١٠٣.
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ا عن أن  دً ، أو جمرّ نْ يُزكّي ريـاءً نَ الناس مَ ×}(١)، ولكـن مِ
نْ تقديم احلقوق الرشعيّة  ب مِ نْ يتهرّ تستوعب الزكاة حياته، عىل أن مَ

خيرس من أجر اهللا تبارك وتعاىل أكثر مما يربحه من حطام الدنيا.
، ثـم لتزكية األموال؛  الً عـت لتزكية النفس أوّ ِّ إن الـزكاة رشُ
ا ألن كلّ إنسـان جيمع املال البدّ أن يُصاب ماله بشـائبة احلرام.  نظرً
إضافـة إىل هـدف ثالـث يتمثـل يف احليلولـة دون تكديـس الثروة 

لةً بني األغنياء. وْ وجعلها دُ
ق هذه الغايات من خالهلا،  ا الزكاة التي ال تُتحقَّ أمّ

فهي ليست تلك الزكاة املطلوبة.
ولذلـك، جتد اآليـة الرشيفة رصحية يف هـذا املجال، 
حيث قالت: {,-./0} إذ الصالة 

دين وعمل، والزكاة ممارسة عملية هادفة عرب املال.
ولكـن القـرآن املجيـد ال يكتفـي بذلـك، وإنـام 
: {21 3 4} أي أن املصـيلّ  يضيـف قائـالً
ا مـن علمه بأن  ـي انطالقً ـي الصـادق يصيلّ ويزكّ واملزكّ
ا الشاكّ يف ذلك، فإنه  ا سيلقاه، وهو يوم القيامة. أمّ ا عسريً هناك يومً

قد ال ينتفع من صالته وزكاته.
إذن؛ فإن هذه املفردات الثالث:

- احلكمة يف املنطق،
- والفضل يف اخللق،

- والسالمة يف السلوك.

(١) سورة احلرش، آية: ٩.

 » الصالة باعتبارها 
عمود الدين تعكس 
اُخللق الفاضل، كما 
الفاضل  ــق  اُخلل أن 
احلكمــة  يعكــس 
ــل حيــاة  يف جممــ

اإلنسان.
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إذا اجتمعـت إىل بعضهـا، أضحى اإلنسـان عـىل هدً من 
ـا إذا تزعزعت العقيدة، وسـاء اخلُلق،  ربّـه وكان مـن املفلحني. أمّ
وفسـد السـلوك، فإنه لن حيظى من احلكمة واهلد والفالح بيشء 

مذكور.

ما هي احلكمة؟
بـنيِّ القـرآن الكريـم احلكمـة، فإنه يعنـي غلبة عقل  حينـام يُ
اإلنسـان عـىل هواه، وعلمـه عىل جهله. كـام أن احلكمة قـد تنتهي 
رات الباطلة.  ا عن التصـوّ بـه إىل أن يعـرف احلقائـق كام هي، بعيـدً
وهكـذا يضبـط املرء –وفق مقاييـس احلكمة– حركتـه، كام يضبط 

أخالقه ضمن القيم التي فطر اهللا تعاىل قلبه عليها.
إنّ احلكمـة -برصاحـة بالغة- تعني كلّ خـري، ولذلك نجد 

 À¿¾  ½  ¼  »} يقـول:  وتعـاىل  سـبحانه  اهللا 
.(١){ÂÁ

ومن هنـا؛ فإن اخلُلق الذي ال ينبعث من احلكمة وال ينطلق 
مـن قواعدهـا ومقاييسـها، والسـلوك الـذي ال يعتمد عـىل اخللق 

.دان أزمة إنسانيّة كرب الفاضل واحلكيم؛ فإهنام جيسّ

أية صالة وأية زكاة؟ 
: ولنرضب لذلك مثالً

نعـرف أن الصالة مـن طبيعتها أن تـؤدّي إىل كلّ الفضائل، 
صفـت بأهنـا عمـود الديـن، وأهنا تنهـى عن الفحشـاء  ولذلـك وُ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٦٩.
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واملنكر. فهل كل صالة كذلك؟.
كال؛ إنـام املصيلّ املُحرز ملواصفـات الصالة الصحيحة جيب 
ا عـن الرذائل  ا وامتناعً ـضَّ عـن صالتـه وهو أكثـر خشـوعً نْفَ أن يَ
ـر يف بعض األمور  يًـا كان يفكّ وإقبـاالً عـىل الفضائل. ولعـلّ مصلّ
اخلاطئة قبل إقامته الصالة، ولكنّه بعد ذلك، يضبط نفسـه ويتغلّب 
عىل ما حتوطه من وسـاوس نفسيّة أو شـيطانيّة. ومثل هذه الصالة 

هي التي تصبح قربانَ كلِّ تقي.
وكذلك شأن الزكاة. 

م كلّ  ة ابني آدم C، إذ قدّ ثنا عن قصّ والقرآن احلكيم حيدّ
منهام زكاةً وقربانًا، فتقبّل اهللا من أحدمها، وهو هابيل، ومل يتقبّل من 

اآلخر، وهو قابيل.
ة فعل من مل يقع قربانه موضع القبول؟. ولكن كيف كانت ردّ

لقـد كان مـن املفرتض أن يراجـع قابيل نفسـه ويبحث عن 
أسـباب رفض زكاته، ليصلح نفسـه. لكنّه أرصّ عىل نيته اخلاطئة يف 
ا عزمه  دً : {f}(١)، مؤكّ د أخاه قائـالً دفـع الزكاة وراح هيـدّ
م القربان من  عـىل ارتـكاب جريمة كرب. ممـا يعني أنه مل يكن يقـدّ
أجـل اهللا تعـاىل، وال مـن أجل تطهـري نفسـه وتزكيتهـا، وإنام كان 
يدفـع الـزكاة ويقـدم القربـان من أجـل السـيطرة، ومـن أجل أن 

 l k ji} :يكـون األفضل، ومـن هنا قال له أخـوه املؤمن
m}(٢)، وقال: {}| {~ ے}(٣).

(١) سورة املائدة، آية: ٢٧.

(٢) سورة املائدة، آية: ٢٧.

(٣) سورة املائدة، آية: ٢٨.
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فقابيـل هنا قام بمامرسـة فعل الـزكاة، يف حني مارس هابيل 
ا. ا آخر مناقضً نوعً

إذن؛ علينـا –حني نصـيلّ أو نزكّي أو نصوم أو غري ذلك من 
املامرسـات العباديّة– أن نالزم جانب احلذر بأشـد مـا يكون، لئالَّ 
تقـع هذه املامرسـات يف االجتـاه اخلاطئ. كام علينـا أن نحرص كلّ 
احلـرص لتتجه عباداتنا وممارسـاتنا األخالقية صوب تزكية النفس 
وتطهريهـا، لتتصل يف هنايـة املطاف بام يُريض اهللا سـبحانه وتعاىل، 

ل إىل قربان خالص لوجه اهللا. وتتحوّ
إهنـا سلسـلة متصلـة، بدايتهـا احلكمـة، ووسـطها اخلُلـق 
الفاضـل، ومنتهاها العبادة. فـإذا كانت السلسـلة متصلة، أثمرت 
احلكمـة، وطـاب اخلُلـق، ونفعـت العبـادة. أمـا إذا انقطعت فهي 

الطامة الكرب واملصري املشؤوم.

الزكاة؛ وسيلة تطهري
الـزكاة تـؤدّي إىل تطهـري النفس من شـحها، وتطهـري املال 
مـن حرامـه، وهـي وفـاء حلقـوق النـاس؛ ذلـك أن هنـاك فريضةً 
ـة تتمثل يف إيامن اإلنسـان بحقّ اآلخرين عليـه. ثم إن الرشيعة  عامّ
ي، وال  ا بحقّ املزكّ دت هذا احلق بام ال يكـون إجحافً السـمحاء حدَّ

ا بحقّ الناس، ورعاية العدل بدقّة. يكون تقصريً
ولذلك؛ مل ترد كلمة الزكاة يف القرآن الكريم للتعبري عن الزكاة 
ـا ببعدها  كـام هـي يف االصطالح الفقهي فحسـب، وإنـام وردت أيضً
سـة قـد وضعت الزكاة عىل هـذه األموال(١)  اللغـوي. والرشيعة املقدّ

(١) النقدان: (األنعام الثالثة، الغالت األربع).
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املعروفـة، وأضافـت إليها اخلمس، وقـد قال ربنا سـبحانه وتعاىل 
 (  '  &  %  $  #  "} املباركـة:  األنفـال  سـورة  يف 

.(١){)
كام أضـاف إليه الصدقـات، واألضحية يف احلـج، والنذور 

وغري ذلك. 
ونحن ال نسـتطيع االقتصار يف الزكاة عىل موارد 
ـة، بحيث إن من ال يملك مفردات الزكاة التسـع،  خاصّ
يُعفـى مـن العطـاء. كال؛ إن عليـه اخلمـس فيـام يغنمـه 
ويسـتفيده مـن أموالـه خـالل السـنة بعد أن حيـرز منها 
مؤونـة سـنته وحاجاته العرفيـة. بـل ورد يف املأثور عن 
اةُ  كَ أمرياملؤمنـني عيل بـن أيب طالب C، أنه قـال: «زَ
 ، لُ امَ تـِ حْ ـمِ االِ لْ ِ اةُ احلْ كَ ، زَ لُـهُ ـاهِ بَذْ اةُ اجلَ كَ ، زَ هُ ُ ـمِ نَـرشْ لْ الْعِ
 ، افُ فَ لِ الْعَ امَ اةُ اجلَ كَ ، زَ ـافُ نْصَ ِ ةِ اإلْ رَ دْ اةُ الْقُ كَ ، زَ الُ فْضَ ِ اةُ املْـالِ اإلْ كَ زَ
ـارِ بِرُّ  اةُ الْيَسَ كَ ، زَ يَامُ الصِّ ادُ وَ هَ ِ نِ اجلْ اةُ الْبَدَ كَ ، زَ ـانُ سَ ِحْ رِ اإلْ اةُ الظَّفَ كَ زَ
اةُ  كَ ـةِ اهللا، زَ اعَ يُ يفِ طَ ـعْ ةِ السَّ حَّ اةُ الصِّ كَ ، زَ امِ حَ َرْ ـةُ األْ لَ صِ انِ وَ ـريَ ِ اجلْ
اةُ  كَ ، زَ وفِ ةُ املْلْهُ اثَ ـلْطَانِ إِغَ اةُ السُّ كَ بِيلِ اهللا، زَ ادُ يفِ سَ هَ ِ ةِ اجلْ اعَ ـجَ الشَّ
سِ  ادُ النَّفْ هَ إِجْ هِ وَ قِّ ـتَحِ لُهُ ملُِسْ ذْ مِ بَ لْ اةُ الْعِ كَ ، زَ وفِ رُ طِنَاعُ املَعْ ـمِ اصْ النِّعَ

.(٢)« لِ بِهِ مَ يفِ الْعَ
واآلية يف سورة البقرة التي تقول: {2 3 4}(٣)، 
حيث تشـري إىل رضورة إنفاق املؤمن حقا مما أُويت من نعمة، كنعمة 
ة ونعمة البرص والسـمع والفكر وأية نعمـة أخر، وذلك يف  القـوّ

(١) سورة األنفال، آية: ٤١.
(٢) مستدرك الوسائل، ج٧، ص٤٦.

(٣) سورة البقرة، آية: ٣.

 » إن الزكاة ُشرِّعت 
أّوًال،  النفس  لتزكية 
األموال؛  ــة  لتزكي مث 
نظًرا ألن كّل إنسان 
ــال البّد أن  جيمع امل
بشائبة  ماله  ُيصاب 

احلرام.
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٣٧

مساعدة الضعفاء والعجزة.
فالقـدرة عـىل تزكية النعمة، تسـتوجب املبـادرة إىل اإلنفاق 

 HG F E} :منها، واهللا تعاىل يقول يف حمكم كتابه احلكيم
.(١){K J I

ة  فـكلّ ما فضل عن نعمـة املال، أو اجلـاه، أو العلم، أو القوّ
اجلسـميّة، أو غري ذلك، ينبغي إنفاقه عىل ذوي القربى واملحتاجني 

وعموم املجتمع.
وهـذا معنـى الزكاة باألفق األوسـع للكلمة. ولعـلّ القرآن 
حني استخدم كلمة الزكاة، أراد منها هذا املعنى األوسع هلا، بداللة 
أسلوب االسـتخدام القرآين؛ مثل: {2 3 4}، وقوله: 

{HG F E} وآيات أخر متشاهبة.
ونحـن نعلم أن مـن حكمة الدين كون اهللا تعـاىل أراد النعم 
د أهـل البيت A أنه مل  جلميـع النـاس، بصورة عادلة. ولطاملا أكّ

يفتقر فقري إالَّ بسبب إحجام الغني عن اإلنفاق من ماله. 
وا ما فرض عليهم من اإلنفاق  ـا أدّ ولو أن األغنياء مجيعً

ملا بقي فقري ولردمت الفجوة بني الطبقات.
ومـن ذلك قـول اإلمام أمري املؤمنـني عيل بن أيب 
نِيَاءِ  َغْ الِ األْ وَ ضَ يفِ أَمْ رَ هُ فَ انَ ـبْحَ طالب C: «إِنَّ اهللاَ سُ
اهللاُ  ، وَ نِيٌّ هِ غَ تِّعَ بـِ ريٌ إِالَّ بِامَ مُ قِ ـاعَ فَ امَ جَ اءِ، فَ ـرَ قَ اتَ الْفُ ـوَ أَقْ

.(٢)« لِكَ نْ ذَ مْ عَ هُ ائِلُ اىلَ سَ عَ تَ

(١) سورة األعراف، آية: ١٩٩.
(٢) هنج البالغة، حكمة رقم: ٣٢٨.

 » حينـما ُيبيِّن 
ــرمي  الك ــرآن  الق
ــه  فإن ــة،  احلكم
ــين غلبة عقل  يع
ــى  عل ــان  اإلنس
ــه  وعلم ــواه،  ه

على جهله.



٣٨

حقيقة العبادة

ـا قاهرة وقاسـية،  ومـن ناحيـة أخر لـو فرضنـا أن ظروفً
كزلزال أو فيضان أو حرب وما أشـبه، تسبّبت يف حدوث فجوات 
ب عىل احلاكـم الرشعي أن  ماليّـة عميقـة بني النـاس؛ هنالك يتوجّ
يبـادر إىل إجيـاد اآلليـات املناسـبة لـردم الفجـوة احلاصلة بسـبب 
د جباية الزكاة أو  الظروف القاهرة، وحيق له إذ ذاك أالَّ يكتفي بمجرّ
 ا أخر استقبال اخلمس. بل يفرض حسب العناوين الثانوية حقوقً
ا من القاعـدة الرشعية التي أمر هبا النبي K، حيث قال:  انطالقً

»(١)، أو قولـه تعاىل: {z }|{ ~ے  ارَ َ الَ رضِ رَ وَ َ «الَ رضَ
.(٢){¡

ـة إىل حالـة العرس واحلـرج، ووصل األمر  إذا وصلـت األمّ
بالظـروف الطارئة إىل درجة الرضر، فهنالك تتدخل الدولة وتضع 

ة حتى اجتياز املحنة. القوانني اخلاصّ
بصائر وأحكام « 

ها عىل أساسـه،  مَ وِّ علينـا أن نعـرض أنفسـنا عىل القـران لنُقَ
فليسـت ممارسـة الشـعائر وحدها كافية، بل جيـب أن تكون لوجه 

الرب، ومؤثرة يف سائر جوانب السلوك.
احلكمـة تغليـب العقـل عـىل اهلـو، وبلـوغ روح الديـن 

وأحكامه.
 

(١) وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢.
(٢) سورة احلج، آية: ٧٨.
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بني اهلدى واخلرافة « 

 =  <  ;:  9  8  7  6}
{? >

* * *
نـا املتعال: {6  نعـود إىل القـرآن الكريم حيث يقول ربّ
7 8 9 :}، إذ احلديث عن جمموعة من الناس بلغة اجلمع، 
فيقـول: {*} و: {, - .} و: {1} و: 

{6} و: {:}.
ة، وكتاب  ويبدو أن السـبب يف ذلك هـو أن القرآن كتاب أمّ
يْسَ الفـرد يعجز عن تطبيق كلّ الرشائع  لَ . أَوَ ا فاضالً يصـوغ جمتمعً

ا؟. قال اهللا سبحانه: {. / 0 1  اإلسالمية لو بقي فردً
.(١){7 6 5 4 3 2

وهنا سـؤال: ملاذا قال تعـاىل: {6 7 8 9 :} يف 
حـني قال بعـد ذلـك: {) (*}؟، فهـذه الكلمة: 

{9 :} تشري -يا تر- إىل أية حقيقة؟.
(١) سورة آل عمران، آية:١١٠.



٤٠

بين الهدى والخرافة

اجلواب: هو أن اهلداية من اهللا سبحانه وتعاىل يف أوهلا، وهي 
ـا يف اسـتمرارها من اهللا تبارك اسـمه. وهذا يعني أن اإلنسـان  أيضً
دي إىل الرصاط املسـتقيم ينبغي أالَّ يغرت بنفسـه؛ إذ اهلداية  الـذي هُ
–يف حقيقتها– فيض مستمر وعطاء دائم، ويمكن أن ينقطع ذلك 

الفيض يف أي وقت من األوقات. وهلذا قال اهللا سـبحانه: {½ ¾ 
¿ Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À}(١). وورد 
نِي  بِّ الَ تَكِلْ يف الدعـاء املأثور عن اإلمام جعفر الصادق C: «رَ

ا»(٢). ٍ أَبَدً نيْ ةَ عَ فَ رْ يسِ طَ إِىلَ نَفْ
» الواردة هنا تعترب ذات داللة لطيفة جدا، ألن  بِّ وكلمـة «رَ
، وهو يواصل نعمه عىل املخلوق حلظة بلحظة،  الربّ هو الذي يريبّ
وهـو الذي خلقه من نطفـة، ثم جعل النطفة علقـة، ثم مضغة، ثم 
ا؛ يرعاه من طور إىل طور. فهو معه يف كلّ  ، ثم خلقه أطوارً كساه حلامً
 احلاالت إىل أن اكتمل وأصبح رجالً سويا، وهو الذي منحه اهلد
ه إىل  والنور باستمرار، مما يفرض عىل اإلنسان أن يكون دائم التوجّ

ربّه، لئالَّ ينقطع عنه اهلد، أو حتول األسباب دون فالحه.
وقـد سـبق أنّ التطلع إىل السـعادة من فطرة اإلنسـان، فكلّ 
إنسـان يبحث عنهـا ولكن ال يعرف كيف حيصـل عليها، وقد جاء 
ق له هذه األمنية الشـائقة التي تداعب  القـرآن احلكيم لبيان مـا حيقّ

الوجدان.

إرادة اإلنسان وهداية اللَّـه 
يته يف االختيار، وبني  العالقة وطيدة بني إرادة اإلنسان وحرّ

(١) سورة آل عمران، آية: ٨.
(٢) األصول من الكايف، ج٢، ص٥٨١.
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هدايـة اهللا تبارك وتعـاىل. فمن هداه اهللا ال يعني أن اهللا أجربه، ومن 
انقطعـت عنـه ال يعنـي أن اهللا قد ظلمه سـبحانه، بل إنـه هو الذي 

.الضاللة باهلد اشرت
فالشـمس تـرشق بنور رهبـا فتـيضء األرض، ولكن من ال 

. ا، ومجاالً ا، وال أرضً يمتلك العني البصرية فلن ير نورً
ـد اهللا تعاىل ييضء، ولكن من أغلـق منافذ قلبه،  كذلـك هُ

فقد خرس نفسه، وكانت خسارته بسوء اختياره.
، وله القدرة  ، ولكن ابن آدم حرّ إنّ اهلدايـة من اهللا، هذا حقّ
ا كهـذه الذبذبـات اإلذاعية  عـىل اسـتقبال اهلدايـة أو رفضهـا، متامً
املتوفّرة من حولنا، ومن يملك جهاز اسـتقبال بمقدوره االستفادة 
. إنام علينا أن نسـعى جاهديـن لكيال ختتل  منهـا عـرب مذياعه مثـالً

أجهزة استقبالنا هلداية اهللا سبحانه وتعاىل.
نـا املتعال حينام يقول: {c b a} يضيف  وربّ

.(١){g f e d} : قائالً
بمعنى أن القلب املغلق واملحيطة به الشـهوات، 
أو الـذي ران عليه ما اكتسـبه من اإلثـم.. إنه يعجز عن 

استقبال أنوار الكتاب.
وإنام القلب اخلاشـع هو كاألرض اخلاشعة التي 
تسـتقبل امليـاه العذبة التي تسـوقها الرياح لتكـون غيثًا 
ـا أو تنفـع  وخصبًـا. ولكـن هـل كل أرض تنبـت زرعً

ا؟. رضعً
(١) سورة حممد، آية: ٢٤.

أّن  ــبق  س ــد  وق  « 
السعادة  إىل  التطلع 
ــان،  من فطرة اإلنس
يبحث  إنسان  فكّل 
ال  ــن  ولك ــا  عنه
حيصل  كيف  يعرف 

عليها.



٤٢

بين الهدى والخرافة

 " ! } : جـواب ذلك نقـرؤه يف قول اهللا عزّ وجـلّ
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #

.(١){3 2 1

 ،يته يف استقبال اهلد ية اإلنسان، قول بحرّ إذن؛ فالقول بحرّ
ا أن يسـدّ منافذ قلبه فيبقى يف ضالل، فيخرس الدنيا  وبمقدوره أيضً

واآلخرة.

بني اهلدى واخلرافة
يف سـياق احلديث عن احلكمة، يربز سـؤال هـام هو: كيف 
ف إىل احلكمة؟. وكيـف لنا أن نميّزهـا من غريها،  نسـتطيع التعـرّ

وال سيّام من األساطري واخلرافات واألفكار الضالّة واملضلّة؟.
اجلـواب: إنّ احلقائـق عـادة مـا تعـرف بأضدادهـا. فالنور 
ة  يِّم الظالم، والليل والنهار متناقضان، والصحّ ا حني خيُ يعرف جيّدً

ف أحدمها اآلخر. واملرض يُعرِّ
نا سـبحانه  كذلـك نجد يف املنطق القـرآين أنه كلّام يبنيّ لنا ربّ
ه، لنزداد معرفة بذلك اجلانب. فإذا  جانبًـا من حقيقة، يبنيّ ما يضادّ
حدثنـا عن احلكمة، حدثنا عامّ هو ضد احلكمة، وإذا كانت احلكمة 
هي سـبيل اهللا الذي يوصلنـا إىل اجلنّة والرضوان؛ فـإن ما يُضادها 

ويُعاكسها، يوصلنا إىل كلّ رشّ وعذاب مهني.
وعـىل الضفـة األخـر، ال يمكـن لإلنسـان أن يصـل إىل 
احلكمـة ما مل يصـل إىل معرفة مـا يضادها، فيتجنبـه ويواجهه؛ أي 
ية. فمـن ال يكفر بالطاغوت  يواجـه ما يضاد احلكمـة مواجهة جدّ

(١) سورة األعراف، آية: ٥٨.



بينات من فقه القرآن (سورة لقمان)

٤٣

 اآلهلة املزيفة ال يعرف معنى التوحيد  ال يؤمن باهللا، ومن ال يتحدّ
ـا بـأداة النفي لـكلّ إله  اخلالـص. بـل إن كلمـة التوحيد تبدأ أساسً

مزعوم.
ومـن هـذه الزاوية، يكشـف القـرآن الكريم يف سـياق هذه 
السـورة عـن اجلانـب اآلخر من الصـورة؛ أي جانب هلـو احلديث 
الـذي هو مضاد للحكمة، والذي سـوف نتدبـر يف اآلية اخلاصة به 
إن شـاء اهللا تعاىل.أما اآلن فعلينـا أن نعرف ما هو الفالح؟ وما هي 

السعادة.

ما هو الفالح؟ وما هي السعادة؟
ـا مـن النـاس يزعمون أهنـم يعرفون اخلـري، ولكن  إن فريقً
احلقيقـة هي أن الكثري من البرش يعيشـون العذاب ويعانون اهلوان، 

وإنام حياهتم أشبه باملامت؛ فال هي حياة، وال هي ممات.
سوا  قوا طعم الكرامة ومل يتحسّ والسبب يف ذلك؛ أهنم مل يتذوّ
ل مسـؤولية يمكن ألي هـادٍ ومربٍّ أن  السـعادة، ولذلـك فـإن أوّ
A يؤدّهيـا –وهي املسـؤولية التـي اضطلع هبا األنبيـاء واألئمة
انيـون G– هي إثارة مشـاعر اإلنسـان السـليمة،  والعلـامء الربّ
وتطلّعاتـه الفطريـة، وخماطبته كإنسـان، وتذكريه بأنـه مل يولد لكي 

ب، وأن العذاب ليس مصريه األبدي. يُعذَّ
بَيِّنُون دور اإلنسان  ولطاملا كان األنبياء واألئمة وخلفاؤهم يُ
وآفاق كرامته، وأن هذا املخلوق مل يوجد إالَّ ليعيش يف مملكة املحبّة 
يـة والكرامة، ويؤكـدون البـن آدم رضوره التطلع  والعـدل واحلرّ
ة واحلبـور فيها، وأن يسـمو يف  يـة بالغـة- إىل امتـالك اجلنـّ -وبجدّ



٤٤

بين الهدى والخرافة

 D C BA @} :تكاملـه إىل حيث وصفـه الربّ املتعـال
E}(١) إذ يكون جليس الرمحن.

إن هـذه هـي اخلطوة األوىل التـي البدّ أن خيطوها اإلنسـان 
لق. َ خُ نحو الفالح والسعادة؛ إذ يثري تطلّعاته املرشوعة، ويعرف ملِ

إن هنـاك مـن الثقافات اجلاهلية مـا هو قائم عىل 
اخلرافـة حياول الطغاة وأعواهنم بثها بني الناس، النتزاع 
لق  الكرامة من اإلنسان، حتى أهنم ليوحون له بأنه قد خُ
رم عىل نفسه  ب، وقد أضحى من البرش اليوم من حيُ ذَّ ليُعَ
ممارسة أي نوع من أنواع استثامر طيبات احلياة ولذائذها. 

وهذا ما يعترب عني اخلرافة!.
ومـن النـاس –عـرب التاريخ– مـن انتُزعـت منه 
الكرامة، حتى عىل مسـتو اإلحساس، وقد قيل له من 
ا. فيام الرساالت اإلهليّة  ا، وال بدّ أن تبقى عبدً لقتَ عبدً قبل: إنك خُ
ا، إذ اهللا تعاىل خلق اإلنسـان يف أحسـن  ـا قاطعً ترفـض ذلـك رفضً
تقويم، وقد قال بعد أن خلقه: {§ ¨ © ª}(٢)، ومل 
يقـل ذلك لد خلقـه. كلّ هذا الفضاء الرحـب الذي قد ال يصل 

حتى اخليال إىل مداه.
 ، ـنْ مل يفهم هـذه احلقيقـة بعدُ فـإذا كان مـن األشـخاص مَ
ر اآلفـاق التـي يتكامل هبا؛ فإن رسـالة السـامء  ويعجـز عـن تصـوّ
–بآياهتا وبأحاديث النبي K وأهل بيته A، وحتى أدعيتهم 
املأثـورة التـي هـي بمثابة كنـوز إهليّـة– لرتفع من مسـتو وعيهم 

(١) سورة القمر، آية: ٥٥.
(٢) سورة املؤمنون، آية: ١٤.

ــع  ــب اخلاش  » القل
ــعة  اخلاش كاألرض 
تستقبل املياه العذبة 
لتكون غيًثا وخصًبا. 
ولكن هل كل أرض 
تنبت زرًعا أو تنفع 

ضرًعا؟.



بينات من فقه القرآن (سورة لقمان)

٤٥

انية التي تقـف وراء خلق  بحقيقة الوجود اإلنسـاين واحلكمـة الربّ
اإلنسان.

ومن نصوص دعـاء أيب محزة الثاميل Eاملروي عن اإلمام 
اً  ربْ أَلُكَ صَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ عيل بن احلسني السجاد B ما جاء فيها: «اللَّ
نَ  بِّ مِ ا رَ ـأَلُكَ يَ أَسْ . وَ ظِيامً راً عَ أَجْ ادِقاً وَ الً صَ وْ قَ يباً وَ رِ جاً قَ رَ فَ ِيالً وَ مجَ
ا  ِ مَ ريْ ـنْ خَ مَّ مِ هُ ـأَلُكَ اللَّ . أَسْ مْ لَ ْ أَعْ ا ملَ مَ هُ وَ نـْ تُ مِ لِمْ ـا عَ ؛ مَ هِ لِّ ِ كُ ـريْ اخلَ
طَى،  نْ أَعْ دَ مَ ـوَ أَجْ ـئِلَ وَ نْ سُ َ مَ ريْ ا خَ . يَ ونَ احلُِ كَ الصَّ بَـادُ ـأَلَكَ بِهِ عِ سَ
يَّ  الِدَ وَ يلِ وَ أَهْ ـيسِ وَ يلِ يفِ نَفْ ـؤْ طِنِي سُ أَعْ دٍ وَ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ ـلِّ عَ صَ
يتِ  وَّ رُ رْ مُ هِ أَظْ يْيشِ وَ دْ عَ غِ أَرْ ، وَ اينِ فِيـكَ وَ إِخْ تِي وَ انَ زَ لِ حُ أَهْ ي وَ لْـدِ وُ وَ
 ، هُ لَ مَ ـنْتَ عَ سَّ حَ هُ وَ رَ مُ لْتَ عُ َّنْ أَطَ نِي ممِ لْ عَ اجْ ، وَ ايلِ وَ ِيعَ أَحْ لِحْ مجَ أَصْ وَ
مِ  وَ يِّبَةً يفِ أَدْ يَـاةً طَ يَيْتَهُ حَ أَحْ ، وَ نْهُ يـتَ عَ ضِ رَ ، وَ تَكَ مَ يْهِ نِعْ لَ ـتَ عَ َمْ أَمتْ وَ
لُ  عَ فْ الَ يَ ، وَ اءُ ا تَشَ لُ مَ عَ فْ ، إِنَّكَ تَ يْشِ مِّ الْعَ أَتَ ةِ وَ امَ رَ بَغِ الْكَ أَسْ ورِ وَ ُ الرسُّ

. كَ ُ ريْ اءُ غَ ا يَشَ مَ
َّا  ـيْئاً ممِ لْ شَ عَ ْ الَ جتَ ، وَ كَ ـرِ ـةِ ذِكْ اصَّ كَ بِخَ نـْ ي مِ نـِ صَّ خُ ـمَّ وَ هُ اللَّ

ةً  عَ ـمْ الَ سُ اءً وَ ئَ ارِ رِ افِ النَّهَ رَ أَطْ يْلِ وَ اءِ اللَّ بُ بِهِ يفِ آنَ ـرَّ قَ أَتَ
. عِنيَ اشِ نَ اخلَ نِي لَكَ مِ لْ عَ اجْ الَ بَطَراً، وَ اً وَ الَ أَرشَ وَ

يفِ  ـنَ  َمْ األْ وَ  ، قِ زْ الـرِّ يفِ  ةَ  ـعَ السَّ ي  طِنـِ أَعْ وَ ـمَّ  هُ اللَّ
امَ يفِ  املُقَ ، وَ لَـدِ الْوَ املَالِ وَ لِ وَ َهْ ِ يفِ األْ ـنيْ ةَ الْعَ رَّ قُ ، وَ طَـنِ الْوَ
 ، نِ ةَ يفِ الْبَدَ ـوَّ الْقُ ، وَ ـمِ سْ ِ ةَ يفِ اجلْ حَّ الصِّ ي، وَ دِ نـْ ـكَ عِ مِ نِعَ
ـةِ  اعَ طَ وَ كَ  تـِ بِطَاعَ نِي  لْ مِ ـتَعْ اسْ وَ  ، يـنِ الدِّ يفِ  ةَ  مَ ـالَ السَّ وَ
ا  هِ أَبَداً مَ آلـِ يْهِ وَ لَ اتُـكَ عَ وَ لَ يْتِهِ صَ ـلِ بَ أَهْ دٍ وَ َمَّ ـولِكَ حمُ سُ رَ

نِي...»(١). تَ رْ مَ تَعْ اسْ

(١) مصباح املتهجد، ص٥٩٣.

ــؤولية  مس أّول   « 
ــاٍد  ه ألي  ــن  ميك
يؤّديها   أن  ــربٍّ  وم
ــاعر  ــي إثارة مش ه
السليمة،  ــان  اإلنس
الفطرية،  وتطّلعاته 

وخماطبته كإنسان.
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أال جتـدون كيف أن هذه املقطوعـة من الدعاء الرائع حتتوي 
عـىل أغلب التطلّعات البرشيّة الراقية؟ وكيف تثري يف اإلنسـان كلّ 

مشاعره الكامنة وتدفع به إىل تبنّي التطلّع الرفيع؟.
دٌ أسـايس من أبعـاد الفالح؛ إذ يبـدأ الفالح  وإن ذلكـم لبُعْ

بالتطلّع، ثم بالعمل الدؤوب والسعي املستمر.
ثم حتقق لنا رسالة السامء؛ برباجمها احلياتية وأحكامها الدينية 
لِّفه يف املجتمع من سـالم واسـتقرار،  ووصاياهـا اخللقيـة، وبـام ختُ
وباملنظومـة املتكاملة من الثقافة الناهضة؛ حتقـق حياة طيبة، ملؤها 
األمن، وحتسـني العالقـات االجتامعيـة، ودرء البأسـاء والرضاء، 

وكلّ ما من شأنه التسبّب بالشقاء والتعاسة،.
ا؛ يـزرع اإلسـالم الرضـا يف قلـب اإلنسـان، ليبقى  وأخـريً
ا عن األمراض النفسـية والتوتـرات العصبية وما  ا آمنًا بعيدً مطمئنـً
ينغص احلياة من خماوف املوت واحلرص والطمع واحلسد وغريها. 
واإلسالم يضع احللول الناجعة لكلّ العقد النفسيّة املُعطلة للحياة، 
نَغِّص  حتى أن املؤمن ليطرد عن نفسه اخلشية من املوت، وهو أكرب مُ

تدري كيف؟  ألكثر الناس. أوَ
لِّم البرش: {q p o n}(١)، ويؤكد له  عَ اإلسالم يُ
رضورة التـوكّل عىل اهللا تعاىل وتفويض األمر إليه، إضافة إىل أمهيّة 
ة.  ا إىل عامل آخر له حسـاباته اخلاصّ تها جرسً اعتبار املؤمن الدنيا برمّ
ومن (االستقرار واالطمئنان إىل غفران اهللا) يتطلّع املؤمن إىل الرمحة 

انية املطلقة، وبالتايل فهو يف غنىً عن عقدة مواجهة املوت. الربّ

(١) سورة آل عمران، آية: ١٨٥.
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واملؤمن يمتاز بصفة الرضا، والرضا نصف السـعادة. وهذا 
ا راقيًا. كيف؟  الرضا يفتح أمام عينيه أفقً

إن السـعادة تقـيض إما بتكيُّف احلياة مع الـذات، أو بتكيُّف 
ل فبها ونعمت،  ن املؤمن من اخليار األوّ الـذات مع احلياة. فـإذا متكّ
وإالَّ كيَّـف نفسـه مع احلياة بام ال يسـقط بـه يف املحاذير، وريض بام 

قسم اهللا له.
لـذا ينبغي علينا أن نطلب مـن اهللا تعاىل أن يرزقنا من اليقني 
ن علينا مصائب الدنيا ونرىض بام قسم لنا. وهذا الرضا جزء  ما هيوّ
أسـايس من السـعادة؛ ألن السـعادة قبل أن تكون يف واقع اإلنسان 

هي يف قلبه.
نا املتعال يف اآلية اخلامسـة  وكلمـة رائعـة هذه التـي يبينها ربّ

من السـورة املباركة، حيث يقول: {6 7 8 9 :; > 
ا  = <}. إذ الفالح غري السـعادة؛ ألن املرء قد يكون سـعيدً
بنفسـه، ولكنه من اخلطأ أن يتخيّل السـعادة فيام أخوه أو صديقه أو 
جاره يعاين الشـقاء، فتلك ليسـت بالسـعادة احلقيقيّة، ال سيّام وأن 
اإلنسـان ال يسـتطيع العيـش يف جزيـرة آمنـة ومن حولـه بحر من 
الشـقاء، مما يعني لزوم سعيه إلحراز اخلري له ولآلخرين. وهذا هو 

الفرق بني كلمتي السعادة والفالح.
ثم إنّ السـعادة اإليامنية ال تقترص عىل الدنيا فحسـب، وإنام 
هـي متتد إىل الربزخ وإىل يوم القيامـة، وعند امليزان، وعند الرصاط 
ة. وكلمـة الفالح تشـمل كلّ هذه األبعاد لسـعادة  املـؤدّي إىل اجلنـّ

اإلنسان.
واإلنسان ينبغي أن ينفض عن نفسه غبار اخلمول واجلمود. 
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وينطلق إىل احلياة عرب التطلّع والطموح. وأرقى نوع من أنواع ترمجة 
هذا التطلّع –احلقيقي والصادق واملرشوع– هو الدعاء.

س يف النفس  ل ثمـرة للدعاء –يف احلقيقة– هو أنه يُكرّ إنّ أوّ
اخلُلـق الفاضل، حيث يدعو الداعي ويطلب مـن الربّ املتعال أن 
يأخـذ بيده إىل حيث تطهـري قلبه من األمـراض والعقد 

النفسيّة، كالطمع والرياء واحلسد والفواحش الباطنيّة.
وباإلضافة إىل كون الدعاء يمثّل مسـتوً سـاميًا 
مـن اإلحياء النفيس املطلوب، كذلـك هو نوع عبادة، بل 
هو مخ العبادة، ألنه خيتزل يف طياته اسـتيعاب اإلنسـان 
الداعـي رسّ وجـوده، فضـالً عـن معرفته ربّـه ومعرفته 

نفسه.
وقد ورد يف احلديث املروي عن رسـول اهللا K، أنه قال: 

 .(١)« افِيَةُ بْدُ الْعَ أَلُ اهللاَ الْعَ سْ ا يَ ُ مَ ريْ «خَ
ة والسـالمة الروحيّة  والعافية تعني الكامل يف األمن والصحّ
واجلسـديّة واملاليّـة، والصـدق يف اليقـني، وعدم وجـود العيب يف 

ين. ك بالدّ التمسّ
ل أن يُرشك فيه اآلخـرون، كام هو الوارد يف  ثـم الدعاء يُفضّ
صالة الليل، حيث يُستحب أن يدعو املصيلّ يف ركعة الوتر ألربعني 
ا من إخوانـه املؤمنني، مما يعكـس تغلّبه عىل عقـدة األنا يف  شـخصً
ره إىل حيث إرادته اخلري لغريه. ومن طبيعة هذا الدعاء:  نفسه، وحترّ
د صلة غيبيّة بينهام،  ب بني الداعي واملدعو له؛ أي أنـه يُوجِ أنـه يُقـرِّ

(١) بحار األنوار، ج٧٨، ص١٧٣.

ــالم  اإلس ــزرع  ي  « 
ــب  قل يف  ــا  الرض
ــى  ليبق ــان،  اإلنس
مطمئًنا آمًنا بعــيًدا 
ــراض  األمـــ ــن  ع
والتوترات  النفسية 

العصبية.
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ل. ونحن  ر هذه الصلة إذا ما دعا املدعو له للداعي األوّ وتتوثّق عُ
نعلم كـم للصلة الوثيقة الطيبة من دور يف حتقيق السـعادة احلقيقية 

لإلنسان.
هـذا إضافة إىل إجيابية األدعيـة اجلمعيّة، حيث يتفاعل دعاء 

الفرد مع أدعية إخوته املؤمنني.
بصائر وأحكام « 

١- اهلـد من اهللا ولكن عىل البرش أن يفتحوا منافذ قلوهبم 
عىل ضياء اهلد، ولن جيرب الرب عباده عىل اهلد وال يمنعهم عنه 

عبثًا سبحانه.
٢- اخلطـوة األوىل عـىل طريق الفـالح إثارة فطـرة الكرامة 
لق ليعبد  عند اإلنسان، وأن يتطلع إىل األسمى، وأن يعلم أنه أنام خُ

اهللا وحده فيحظى بكرامته البالغة.
سـنيني: إمـا بتكيُّـف احلياة معـه بنعم اهللا  ٣- املؤمـن بني حُ

السابغة، أو تكيُّفه مع احلياة بالرضا.
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لهو الحديث نقيض الحكمة

هلو احلديث نقيض احلكمة « 

 F  E  D  C  B  A  @}
 P  O  NM  L  K  J  I  H  G

.{S R Q

* * *

من احلديث
رو الواحدي باإلسـناد عن نافع، عن ابن عمر، أنه سـمع 
 ،{E D C B A @} يف هذه اآليـة K النبي
ـهُ  سُ فْ الَ تَطِيْبُ نَ ، وَ حٌ فِيْهِ ـمْ ، سَ ةِ قَ ُ الْنَّفَ ثِريْ الْبَاطِلِ كَ قـال: «بِاللَّعِـبِ وَ

.(١)« قُ بِهِ دَّ تَصَ مٍ يَ هَ رْ بِدِ
 ، ـقِّ بِاحلَ ـنُ  الْطَّعْ ـوَ  قـال : «هُ أنـه   C اهللا عبـد  أيب  عـن 
ا  : يَ الَ ؛ إِذْ قَ نَ بِهِ ِيْئُوْ ـهُ جيَ ابُ حَ أَصْ لٍ وَ هْ وْ جَ انَ أَبُ ا كَ مَ ، وَ اءُ بِهِ زَ ـتِهْ االسْ وَ
؟. مْ بُكُ احِ مْ بِهِ صَ كُ فُ َوِّ يْ خيُ مِ الَّذِ وْ قُّ نْ الْزَّ مْ مَ كُ يْشٍ أَالَ أُطْعِمُ رَ َ قُ عْرشَ مَ
مْ  كُ فُ َوِّ يْ خيُ مُ الَّذِ وْ قُّ وَ الْزَّ ا هُ ذَ : هَ الَ قَ ْراً، فَ متَ بْداً وَ َّ زِ لَ إِيلَ سَ مَّ أَرْ ثُ

(١) تفسري جممع البيان، ج ٨، ص ٧٧.
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.(١)« نَاءُ نْهُ الْغِ مِ : وَ الَ . قَ بِهِ
تُهُ  عْ ـمِ عـن حممد بن مسـلم، عـن أيب جعفـر C قال: «سَ
 : ةَ يَ هِ االْ ـذِ تَالَ هَ ؛ وَ ارَ يْهِ الْنـَّ لَ ـلَّ عَ جَ زَّ وَ ـدَ اهللا عَ عَ ا أَوْ ـَّ ا ممِ نـَ : الْغِ لُ ـوْ قُ يَ

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @}
 (٢).«{R Q P O NM L

عن احلسن بن هارون قال : سمعت أبا عبد اهللا C يقول: 
 @} : لَّ جَ زَّ وَ الَ اهللاُ عَ َّا قَ وَ ممِ هُ ، وَ لِهِ َ أَهْ نْظُرُ اهللاُ إِىلَ ْلِسٌ الَ يَ نَا جمَ «الْغِ

.(٣)«{I H G F E D C B A

تفصيل القول:
قدمنـا القـول يف السـياق القـرآين أن القـرآن حكمـة، وكلّ 
القرآن حكمة، ألنه وصف نفسه هبا. ومعنى ذلك أن احلكمة حتيط 

بالكتاب من مجيع جوانبه، ولكن ما الذي يتناقض مع احلكمة؟.
ه  بعد املرء عن الرتكيز عىل ما هو مفيد ومتوجّ إنه اللهو الذي يُ
إليه. وعادة ما يكون حديث اللهو حديثًا ال حمتو له، وغري حامل 

ومتميّز هبدف معقول.
ب إىل  وحيث إن اهلدف املعقول يف أسـمى صوره هو: التقرّ

اهللا تعاىل.
والقـرآن الكريـم بـنيّ هذا املوضـوع يف أكثر مـن آية، كام يف 

قـال: {! " # $ % & ' ) (  حيـث  النـور  سـورة 
(١) تفسري جممع البيان، ج ٨، ص ٧٦.

(٢) تفسري نور الثقلني، ج٤، ص ١٩٤.

(٣) تفسري نور الثقلني، ج٤، ص ١٩٤.
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بعـد الفرد عن طريقه  ا ألن اللهو يُ * + , -}(١)؛ نظـرً
الصحيح.

ـا احلديث (اللهو)؛ فهو الـكالم الفارغ الذي ال يؤدّي إىل  أمّ
مـؤدّ. فيـام الرشاء؛ يعـرف بعطـاء يشء وأخذ يشء آخـر يقابله، 
مه  قدّ واالشـرتاء أبلغ وأقو من الرشاء. فامذا يمكن لإلنسـان أن يُ

من أجل هلو احلديث؟ هناك أكثر من تفسري.
مـون أمواالً طائلة  قدّ ل: هناك مـن الناس من يُ التفسـري األوّ
، حيث تـرصف مئات  مـن أجـل هلـو احلديـث، كـام يشـاهد فعـالً
ة  املليـارات مـن الـدوالرات إلنتـاج األفـالم املخلّة باحليـاء والعفّ
ومثيالهتا، وكلّ هدفها قتل الوقت وإفسـاد النفوس وإهلاء اإلنسان 
عن تطلّعاته وإعاقته عن أداء مسـؤولياته. وال ريب يف أن للشيطان 
وأعوانـه من اإلنس واجلن أسـاليبهم املاكـرة يف صنع وترويج هذا 

النوع من هلو احلديث.
ا التفسـري الثاين: فإن أي إنسان يرصف وقته وعمره ويُبيل  أمّ
ليس عمره  شـبابه يف اللهو واألباطيل، فإنام يشـرتيه بأغىل ثمـن. أوَ

ودينه أغىل ما لديه؟.
فلـامذا يشـرتي املـرء هلـو احلديث، ويـرصف وقتـه، فيام اهللا 

 r q p o n m} :تعـاىل ينهـاه عنه، حيـث يقـول
 }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s

.(٢){~
ولقـد جعـل اهللا مسـؤولية اإلنسـان جتـاه نفسـه ومسـتقبله 

(١) سورة النور، آية: ٣٧.
(٢) سورة املنافقون، آية: ٩.
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وجمتمعه مسؤولية كبرية، وأضحى بعض الناس يكربون مع عظمة 
ب من  مسـؤولياهتم، يف حني أن بعضهم اآلخر يتفنّن يف سبل التهرّ

مسؤوليته. هذا من جانب.
ا يف النفس اإلنسـانية  ومـن جانب آخـر، جعل اهللا تعاىل بُعدً
بـه مـن  امـة؛ فهـي تلومـه لـد تقصـريه وهترُّ أسـامه بالنفـس اللوّ
مسـؤولياته. فـرت بعض النـاس لكي يتخلّص مـن وخز الضمري 
ا من أجل إشغال نفسه عرب  امة، تراه يسعى جاهدً وتأنيب نفسه اللوّ

رشاء هلو احلديث لينسيه مسؤولياته.
وهو من أجل ذلك كلّه، يغفل عن أن ما يفعله أخطر وأغىل 
الً ملسـؤولياته، ألنه أنَّى فعل، فلن يسـتطيع  بكثـري مما لو كان متحمِّ
اخلالص من وخز الضمري ولوم النفس، سـواءً يف اليقظة كان أو يف 

املنام، وسواءً يف وعيه أو يف عقله الباطن.
ـا يف هـذه اللفتة، إذ  ولذلـك، نجـد القـرآن الكريـم واضحً
ب مـن أداء مسـؤوليته،  يقـول: {I H G F}؛ أي ليتهـرّ

وهـي املتمثّلـة بالسـري يف سـبيل اهللا القويـم املـؤدّي إىل 
احلياة الفاضلة، بدالً من أن يرصف وقته يف هلو احلديث 

وجمالس البطالني بأنواعها.
ن املجالـس حول  نعـم؛ مـن املفـرتض أن تتكـوّ

حماور مفيدة، حيث يتم فيها مطارحة األفكار النافعة.
أمـا إذا حتولـت هـذه املجالـس إىل مقار ملامرسـة 
الغيبة والتهمـة والنميمة وإثارة الفتنة بني الناس؛ فتلك 

تكون حمافل مبغوضة عند اهللا، وضارة باملجتمع.

من الناس من ُيقّدم  «  
أمواًال طائلة من أجل 
كّل  ــث،  احلدي ــو  هل
الوقت  ــل  قت هدفها 
ــوس  النف ــاد  وإفس
وإهلائها عن تطّلعاته 

وأداء مسؤولياته.
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ـنّي حياته  وال ريب يف أن ابن آدم سيُسـأل يوم القيامة عن سِ
وأشـهرها وأيامها وسـاعاهتا، وحتى ثوانيها وحلظاهتا، أين وكيف 
رصفها؟! واحلسـاب عسـري، واهللا سـبحانه رسيع احلسـاب، وهو 
م املزيد من الوعد  احلاكم وهو الشـاهد وهو الناقد البصري، وقد قدَّ

والوعيد.
بنيّ لنا جانـب احلكمة،  وهكـذا نجـد القرآن الكريم حـني يُ

 H G F} ا اجلانب اآلخر، وهو جانب هلو احلديث بنيّ أيضً يُ
I } ثـم يقـول: {K J}، وهـذا يعني أن اإلنسـان هيرب من 
العلم املتمثل يف العقل والوحي. والعلم هو املعيار السليم ووسيلة 
ا لنفسـه وال  النجـاة، فـإذا ضـل البرش عنه فرتاه ال حيقق شـيئًا مفيدً

ا. مها أيضً لآلخرين، بل ويرضّ
ب منه.  وحيث إن الوحي يثري العقل ويزيد العلم؛ فهو يتهرّ

.{R Q P O NM L}
ب من العلم؟. كيف يستطيع اإلنسان أن يتهرّ

يفعل ذلك بالسخرية؛ ألنه يعجز عن مواجهة الوحي بكلمة 
ة بالغة، فرتاه يسـتهزئ به، وإنام هو يسـتهزئ بنفسـه،  طيبـة وبحجّ
حيـث هيبـط من مسـتو اجلد إىل مسـتو اللعب، ومـن مواجهة 

احلقائق بشجاعة إىل ممارسة خداع الذات.
ب،  ـد هنا عىل كلمة العلـم، ألن املتهرّ والقـرآن احلكيم يؤكّ

 L} جاهل مع ادِّعائه العلم؛ الختياره الفرار من املسـؤولية
.{R Q P O NM

نا سـبحانه وتعاىل العاقبة التي تقف باملرصاد ملثل  هنا يبني ربّ
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هـؤالء، وهي ال شـك عاقبة أليمة جـدا وخمزية للغايـة. والعذاب 
متنوع سواء بصورة نريان ملتهبة أو ضيق وظالم، أو معاناة حالة ال 
هي موت وال حياة. ولكن يبدو أن أشـد العذاب عىل اإلنسـان هو 
اإلهانة واإلذالل، ال سيّام إذا كان اإلذالل يف أشد صوره، كام يقول 

 ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {} سـبحانه:  اهللا 
§}(١)، مطلق اخلزي ومنتهى اإلذالل!.

ب عن مسؤولياته الرشعية واحلكيمة، والداخل  وخيطئ املتهرّ
يف املجـون واإلباحيـة واالسـتهزاء بالدين، يف أنه قـد يتخلّص من 
، وهو من  وخـز الضمـري؛ إذ العكس هـو الصحيح، ألنه هو اهلـنيّ

اشرت املهانة واهلوان، وقد ديست كرامته بعمله الفسوق.
، أو  وال بـدّ من القـول هنا: إنّ معايرينا يف تقييم الثقافة ككلّ
تقييـم حياتنا بصـورة أعم، ينبغي أن تكون معايـري إهلية وعقالئية، 
واملعيار احلقيقي واألساس لذلك، هو أن أي أمر يبعدنا عن الدين، 
ويبعدنا عن السعادة وعن السلوك الصحيح، وعن مسؤولياتنا، هو 
ا  معيار مرفوض. وال فرق يف ذلك بني الرجل واملرأة، وال فرق أيضً
اب، أو ال يكون كذلك؛  يف أن يكون هذا األمر ذا ظاهر أنيق أو جذّ

ألن كليهام يبعداننا عن احلقيقة.

عقبات يف طريق اهلدى
ة، والضاللة درك أسفل، وبني اجلانبني مسافة  اهلد ذروة وقمّ

. له عىل اهللا عزّ وجلّ البدّ أن يقطعها اإلنسان بوعيه وهبمته وتوكّ
وبني اإلنسـان واهلد عقبات، فإذا عرفها وعقد العزم عىل 

(١) سور آل عمران، آية: ١٩٢.
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؛ بإذن اهللا تعاىل. هيا وجتاوزها، استطاع إىل ذلك سبيالً حتدّ
والقـرآن الكريـم –كـام هو شـأنه– يشـري إىل منظومـة هذه 
العقبـات بـني الفينة واألخـر؛ ألن كتاب اهللا ليس كتـاب تذكرة 
ا برنامج تزكية، حيث إنه يضع أمام اإلنسان  فحسب، وإنام هو أيضً
ـا متكامالً لتزكية نفسـه مـن أدران اجلهـل والغفلة وحجب  منهاجً

الشهوات.
وإذا كانت هذه السـورة املباركة تـدور حول احلكمة، وهي 
بنيِّ من خالهلا كيف يتسـنّى لنا  نـا املتعال يُ مـن أبعاد اهلد، فإن ربّ

.التخلّص من العقبات التي حتول دون الوصول إىل اهلد

الثقافة اجلاهلّية
ا  ومـن العقبـات؛ عقبة الثقافـات اجلاهليـة، طبعً
مع التحفّظ عىل تسـمية الوساوس الشـيطانية والنفسيّة 
يه اهللا تعاىل بلهو احلديث، هو  الباطلة بالثقافة. وما يسـمّ
الكلمـة التي تُلهي ابن آدم وحتيد بـه عن احلقيقة، والتي 
يها القـرآن يف آية أخـر بالشـجرة اخلبيثة، حيث  يسـمّ

 5  4  3  2  10  /} يقـول: 
.(١){; : 9 8 7 6

فالكلمـة اخلبيثـة تعـادل هلـو احلديث هنـا، وهو 
الـذي هيـوي باإلنسـان إىل الـدرك األسـفل حتـى حيـرشه يف حفر 
التمنيات الشـيطانية، والثقافـة اجلاهلية، والعصبيّات التي ال تزيده 

ا. إالَّ خسارً
(١) سورة إبراهيم، آية: ٢٤.

ذروة  ــدى  اهلـــ  « 
ــة  ــة، والضالل وقّم
وبني  ــفل،  أس درك 
اجلانبني مسافة البّد 
أن يقطعها اإلنسان 
ومتــه  ــه  بوعيـ

وتوّكله على اهللا.
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إذن؛ فهنـاك مـن يريد أن يضلـك أهيا اإلنسـان، ولكن بأية 
وسيلة؟.

 {ED C B A @} بوسـيلة هلو احلديث
 ،إذ هدفـه النهائي هـو إضالل الناس، وإبعادهم عـن طريق اهلد

وعن فطرهتم وعقلهم وضمريهم.
د أن هذا احلديث املُلهي –الذي حياول  ومن املؤكّ
البعض تسويقه وإضالل الناس به– هو حديث ال يدور 
حول العلـم، وهو بعيد عن العقـل والوجدان، ويتناىف 
ك  مـع اليقـني. ولذلك؛ فهـو يدور مـع اهلـو، ويتحرّ
ق به السـبيل  باجتاهـات خمتلفـة، وليس له قـرار، ويتفرّ
، إذ ال هـدف له حمدد وال غايـة واضحة،  ا وشـامالً يمينـً
وإنام هدفه أالَّ يصل اإلنسان إىل نقطة إجيابية معيّنة، وإنام 

هدفه اإلضالل، ثم اإلضالل.
وهنـا إشـارة لطيفـة إىل أن حمـور احلـق والعلم يتناغـم كلّ 
التناغـم مع وجدان اإلنسـان، حيث يعرف بـه أن احلديث العلمي 
د  ا احلديث املجرّ هـو الذي يفتح له باب احلقائق عىل مرصاعيـه، أمّ

عن العلم، فهو حديث بال يقني، وينتهي بالضاللة.
ولعلّ القرآن الكريم يشـري من خالل كلمة {K J} إىل 
عي –يف معظم احلاالت– أن  أن مـن يفرتي عىل اهللا تعاىل كذبًـا، يدّ
اهللا يؤيّد ذلك، وهناك الكثري من الناس من يستغل جهل اآلخرين؛ 

ا باسم السامء. ا وناطقً ثً فيجعل من نفسه متحدّ
ولكن املسـتمع –أنَّى كان– مدعو إىل مطالبـة املتكلّم باإلتيان 
د نسبة قول أو  ، ألن جمرّ بالدليل الذي كانت السامء قد حددته من قبلُ

اخلبيثة  ــة  الكلم «  
ــو احلديث  تعادل هل
ــوي  يه ــذي  ال
ــان إىل الدرك  باإلنس
ــره  وحيش ــفل  األس
ــر التمنيات،  يف حف
اجلاهلية،  ــة  والثقاف

والعصبّيات.
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حكم ما إىل اهللا والدين، وإىل الرسول K واألئمة A، من دون 
. ة بالغة وبرهان ساطع، إنه بذاته يُعترب ضاللةً وافرتاءً علم وحجّ

ة العقل، أدلّة واضحة ومتاحة  يف حني أن القرآن واحلديث وحجّ
تَّفق  ـنّة مُ ا كتاب حمكم، أو سُ ملن أُويت العلم. فهي –إذن– أدلّة أربعة، إمّ
ا بالتـايل؛ إمجاع يرجع إىل واحدة  ا عقل واضح ورشـيد، وإمّ عليها، وإمّ

من هذه احلجج الثالث. أما خالف ذلك فإنه ضالل مبني.

عقبة االستهزاء 
نا سـبحانه وتعاىل؛ فإهنا  ـا العقبة الثانية التي يشـري إليها ربّ أمّ
تتمثل يف قوله: {M L}؛ أي إثارة عواطف الناس وامليل 
الطبيعـي عنـد البرش نحـو اللعب واللهـو واملجـون والتهرب من 

املسؤولية، وبالتايل إثارة اجلوانب السلبية يف البرش جتاه احلقائق.
ويـا للعجب أن حيمل رسـول اهللا K كتـاب اهللا إىل الناس، 
فرت جمموعة من سـفهاء العرب وسفلتهم يقولون له: جمنون وساحر 
وكاهـن، وينسـبون إليه التهم الرخيصة، هيدفون مـن وراء ذلك إثارة 

سخريّة الغوغاء من الناس، الذين مل يصلوا إىل مستو من الوعي.
وهكـذا؛ نجد أن هذا النوع من االسـتهزاء باآليات القرآنيّة 
الرشيفـة، تعبـري عن إثارة لنقـاط الضعف عند البـرش، واملتمثلة يف 
اهلـروب مـن املسـؤولية والدخـول يف غياهـب األفـكار الباطلـة، 

وبالتايل إبعاد الناس –ولو للحظات– عن احلقائق.
ومن هذه اإلثارات ما نجده اليوم يف بعض وسائل اإلعالم، 
حيـث تُرمـى الثقافـة الصحيحـة بالتهـم الرخيصـة، وال ترعـوي 
وسـائل اإلعالم هذي حتى عن التنابـز بالكلامت البذيئة، من دون 
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إثبات بدليل وبرهان.
بنيّ هاتـني احلقيقتني، وأعني هبام عقبة  نا سـبحانه حينام يُ وربّ
د  ة، ال يلبـث أن يؤكّ الكلمـة اخلبيثـة، وعقبة االسـتهزاء والسـخريّ
أن السـاقطني عنـد أعتاهبام، أرادوا إبعاد النـاس عن معرفة احلكمة 
انية من وجودهم يف احلياة الدنيا. هذه احلكمة التي ترتجم احلق  الربّ
د أولئك السـاقطني عند  بأجـىل صوره، وبأن العـذاب املهني يرتصّ

.{R QP O} .العقبتني
والواقـع أنّ هذه اإلثارات هتدف جتهيل اإلنسـان وإضالله 
ا عن حيـاة العقل والعلـم واملعرفـة، وإقامة بنيـان احلياة عىل  بعيـدً
األسـاطري واخلرافـات. يف حـني أن رسـاالت اهللا تدعـو إىل تنمية 
ا نعرف ما هي حقيقة العلم، وكيف  العقل وتكريس العلم. دعنا إذً

نبني املجتمع اإلنساين عليه؟.

حقيقة العلم 
العلم –يف حقيقة األمر– نور من شأنه الكشف عن احلقائق 
بصـورة مبـارشة، وعالمتـه اطمئنـان النفس بـه، وغايته األسـمى 

إسعاد اإلنسان.
وبكلمة: العلم نور، ومرياثه اليقني، وعاقبته الفالح.

ا ما سو هذا، فقد يكون مفردة علميّة يستخدمها فرد ما  أمّ
للتعبري عن حقيقة ما، ككشـف أو اخـرتاع. وهو يف حقيقته جاهل 
بأصـل احليـاة يف الدار األوىل واآلخرة، ومهـا –بال ريب– أكرب من 
املفردة العلميّة، وأكرب من أي اكتشاف واخرتاع –مع إجيابية هذين– 

.أو كونه ينسب نفسه إىل العلامء والفضالء بطريقة وبأخر



٦٠

لهو الحديث نقيض الحكمة

بني العلم والتواضع
ونسـتطيع من خالل عقبـى العلم معرفة حقيقتـه. فبينام العلم 
يدعـو حامله إىل ما فيه خري الناس، تر شـبيه العلم كيف يصبح أداة 
ا،  للتجرب وتسـخري البرش. لذا جتد األول كلـام ازداد علامً ازداد تواضعً

يف حني أن اآلخر يدعوه جهلة إىل األستكبار يف األرض بغري احلق. 
ادَ  دَ نِ ازْ وقد ورد يف املأثور عن رسول اهللا K، أنه قال: «مَ

.(١)« داً عْ نَ اهللا إِالَّ بُ دْ مِ دَ زْ ْ يَ  ملَ دً دْ هُ دَ زْ ْ يَ ملَ امً وَ لْ عِ
بُوا  لُ ويف حديـث عن اإلمام جعفر الصادق C، قال: «اطْ
 ، هُ الْعِلْمَ ونَ لِّمُ عَ ـوا ملَِنْ تُ عُ اضَ تَوَ ، وَ ارِ قَ الْوَ مِ وَ لْ ِ هُ بِاحلْ عَ نُوا مَ يَّ زَ تَ ـمَ وَ لْ الْعِ
ءَ  لَـامَ ونُـوا عُ الَ تَكُ ، وَ هُ الْعِلْـمَ نـْ بْتُـمْ مِ لَ ـوا ملَِـنْ طَ عُ اضَ تَوَ وَ

.(٢)« مْ كُ قِّ مْ بِحَ بَ بَاطِلُكُ هَ يَذْ ينَ فَ بَّارِ جَ
والدليـل عىل بطـالن هـؤالء املتشـبّهني بالعلامء 
يـن بعلمهـم، أهنم عجزوا –طيلـة الدهر– عن  واملتجربّ
تقديم نظرية كاملة نافعة للبرشية بام ينقذها من مآسـيها، 

ل عليهم من السامء. عىل عكس رؤ األنبياء التي تتنزّ
واآلخريـن  أنفسـهم  خيدعـون  هـؤالء  فبينـام 
بظاهـرٍ مـن العلم ويشـيعون -بـني الناس- السـخرية 
واالسـتهزاء، ويبعدوهنم عن احلقائق الناصعـة، نجد األمر بالعلم 
ا يف وعـاء القرآن املبـارك، حتى أن  والتعلّـم وطلـب اليقـني طافحً
ق  ل آية من آياته، أمرت اإلنسـان بالقـراءة وطلب الربكة والتعمّ أوّ

(١) بحاراألنوار، ج٢، ص٣٧.
(٢) األصول من الكايف، ج١، ص٣٦.

ــور من  ــم ن  » العل
ــأنه الكشف عن  ش
ــورة  بص ــق  احلقائ
وعالمته  ــرة،  مباش
به،  النفس  اطمئنان 
وغايته األمسى إسعاد 

اإلنسان.
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م. فالعلم احلق هيدف هداية اإلنسان وإيصاله إىل  باسم الربّ العالَّ
شـاطئ احلقيقة مبارشة ليشـاهد بنفسـه ما ينفعه، يف حني أن اآلخر 
صاحب ثقافة السخرية حياول إبعاد الناس عن وعي احلقائق وهييئ 

ا من أفكاره بديالً عن املعرفة. هلم حشوً
ومن هنا رغَّب القرآنُ اإلنسـانَ يف العلم وطلب 
احلقيقة بوسيلة الوحي والعقل والوجدان، كذلك نجد 
ـظ واالبتعـاد عـن الغفلة، وليـس بمتعلّـمٍ وببالغٍ  التيقّ

. حكمة الوجود من كان غافالً

ضاللة االستكبار
ـا العقبـة الثالثـة يف طريـق املعرفة، التـي لعلّنا  أمّ
نسـتفيدها من اآلية السابعة من هذه السـورة الكريمة، 

ا عن احلقائق  فهي االسـتكبار. إذ يعيش املرء يف زنزانة نفسـه بعيـدً
ق، كلّـام غمرته أمواج  اخلارجيّـة، وكلّـام ازداد جهل اجلاهـل وتعمّ

ا، فيشعر بأنه كلّ يشء. اجلهلة، حتى يصبح أكثر استكبارً
ولذلـك، نقرأ يف اآلية الثامنة عرش من هذه السـورة املباركة 

 Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É} :قوله تعاىل
.(١){Ù Ø ×

واالسـتكبار حقيقتـه االبتعـاد عـامَّ يف اخلليقـة مـن حقائق، 
 والعيـش يف الزنزانـة الداخليـة للـذات، ومـن ثـم عبـادة اهلـو
واالنسـياب مع منظومة العصبيّات اجلاهليّة. وهذا االسـتكبار هو 
أحد األسباب الرئيسيّة التي متنع اإلنسان من اهلد، فهو –يف هناية 

(١) سورة لقامن، آية ١٨.

ــو  ه ــتكبار  االس  « 
ــاد عن حقائق  االبتع
ــش  والعي ــة،  اخلليق
ــة الداخلية  يف الزنزان
للذات، ومن مث عبادة 
اهلوى واالنسياب مع 
ــة العصبّيات  منظوم

اجلاهلّية.
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املطـاف– عقبة يف طريق اهلـد، ومن أراد اهلد جتاوز هذه العقبة 
بالطرق املرسومة واملرشوعة.
بصائر وأحكام « 

١- لكـي يتهـرب البعض عـن وخز الضمـري، ومن النفس 
اللوامة تراه يشـرتي هلـو احلديث لعله يبتعد ولـو لفرتة قصرية من 
حماكمـة الوجـدان، ومـن مالحظـات املصلحني، وهكـذا جيب أن 

يتجنب املؤمن ذلك اللهو ليتفرغ كليا لواجباته الرشعية.
٢- اهلد ذروة سامقة والضالل وادٍ سحيق، وعىل املرء أن 

يقطع مسافة بينهام بالتوكل عىل اهللا وبعزم راسخ.
٣- لبلـوغ قمـة اهلـد يتحد املؤمـن عقبات شـتى: منها 
الثقافـة اجلاهلية، وما هي سـو وسـاوس إبليس تنتظم يف نسـيج 
مزخرف، ومنها: االسـتهزاء باحلق وإثارة ميول البرش نحو اللعب 
واللهـو، ومنهـا االسـتكبار واسـتبدال مرجعيـة العلـم بمحورية 

الذات.
٤- والبديـل عـن هلـو احلديث العلـم الذي يتجىل باسـمى 
بنا الوحـي يف حتصيله والتزيُّن معه  الصفـات يف حامله، وهكذا رغَّ

باحللم والتواضع.
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كيف نتجاوز االستكبار؟ « 

 [Z  Y  X  W  V  U  T}
.{ed c b a` _ ^ ] \

* * *
 _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  }  -١

 {a`
مـن أجل اقتحام عقبة االسـتكبار، علينا املكابدة عرب سـبل 

شتى بجملة من الطرق:
ا،  ا بالغً ُّ به رضرً : أن يعرف اإلنسـان أن االستكبار ليُرضِ الً أوّ
وإنـام مصلحته تكمن يف االبتعاد عـن التكربّ يف األرض؛ ذلك ألن 
مصلحـة ابـن آدم تتمثّـل يف اكتشـاف احلقائق والتكيّـف معها عرب 

مزيد من احلكمة التواضع.
ثانيًـا: دع اإلنسـان يعـرف ذاتـه ويقيسـها بمخلوقـات اهللا 
تعاىل التي هي أكرب منه؛ مثل اجلبال الراسـيات، والبحار الواسعة، 
، ثم يعرف ذاته ومد قدراته عىل  واألرض التي ال يضاهيها حجامً

حتمل أمل بسيط يف جسمه قد يقيض عليه وينتهي به إىل املوت.
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وحيـث يعمـد ابـن آدم إىل قياس نفسـه باألشـياء واحلقائق 
املوجـودة يف هـذا الكون، فإنـه يتواضع –وهكـذا يتوقّع له– حتى 

يصبح أكثر تعادالً واتزانًا مع مرور الوقت.
يقـول اهللا تعـاىل: {W V U T}؛ أي تُكشـف لـه 
ب من هذه  احلقائـق وتتوارد عليه املوجودات؛ فإنه يتهرّ
اآليات، وحيرش نفسـه يف فضاء ضيّق، حيث زنزانة ذاته 

.{Y X} املغلقة، حتى يستكرب
وهنـا إشـارة قرآنيـة لطيفـة وردت عـرب كلمـة 
{X}؛ أي هـرب مـن اإليـامن واملعرفـة، وبالتايل من 
ـل املسـؤولية، ورشد ذهنـه عـن احلـق. إنـه وبـكل  حتمّ
ب  ة حيـاول التهرّ إرادتـه وعزمـه، وبكل مـا أُويت من قوّ
مـن احلقائق، كمن يغلق عىل نفسـه بـاب غرفته الضيّقة 
املظلمة النتنة الرائحة، ثم يسـدل عليها السـتائر، ويضع عىل رأسـه 

ا من نور الشمس. بً ، هترُّ غشاءً
ب من اآليات واحلقائق إالَّ االستكبار  وليس اهلدف من التهرّ

بداعي اجلهل والغفلة وسحق الضمري.
وبعدها؛ يشري القرآن املجيد إىل وقوع اإلنسان يف فخ الرغبة 
يف االسـتكبار عىل احلقائـق.. فيقـول: { Z ] \}. فهذه قد 
سـمعها وسـمع هبا، ولكن موقفه من اآليـات والدالئل والرباهني 

العقلية والعلمية، كان كأنه مل يسمع بكلّ ذلك.
ة  وبناءً عىل هذا، نفهم من هذه اآلية القرآنية الكريمة أن احلجّ
اإلهليّة تُقارب اإلنسان حتى تصل إىل أعامقه، شاء أم أبى، لكن يبقى 
ب  ا يتهرّ كل فـرد بعدئـذ يف رضا أي اجتاه يعزم عليـه. فبينام جتد بعضً

حالة  ــتكبار   »االس
ــادة ما  ــة، وع فردّي
ــتكرب  املس ــش  يعي
ــًدا عّمن حوله،  بعي
املستكربين  أن  حىت 
ــم  عليه ــب  يصع

التعايش مع أحد.
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ا. ا، جتد اآلخر يستقبل احلقّ استقباالً جيّدً من احلقّ مستكربً
ويُشـبّه القـرآن الكريم هذا الذي يسـتكرب، فيقول: { [^ 
} ملـا فيهـام مـن ضعـف يمنعه من اسـتامع احلقائـق. فهو   ̀_
مة،  ا منوّ يسـمع وال يسـتمع! مثله يف ذلك، مثـل من تنـاول أقراصً
فهـو قد يفتح عينـه إذا ما أُوقظ، ولكنّه رسعان مـا يعود إىل رقاده، 

ه. لفرط استيالء األدوية عىل حواسّ
وهذه طبيعة املستكربين.. ومادامت جرثومة املرض اخلبيثة 
مسـيطرة عليهم، فإهنم يسـمعون اآليات، وكأهنم اليسـمعون من 

فرط الغفلة.

إشارات االستكبار
ن  ا عمّ ة، وعادة ما يعيش املستكرب بعيدً االستكبار حالة فرديّ
حوله، حتى أن املسـتكربين يصعـب عليهم التعايش مع أحد؛ ألن 
االسـتكبار يعـزل أفـراده عن بعضهـم، ولذلك جتدهـم خيوضون 

ا طاحنة فيام بينهم. حروبً
ولكـن بالرغـم مـن ذلك، فـإن ثقافة االسـتكبار، هـي ثقافة 
متشاهبة؛ ألن عوامل االستكبار متشاهبة، وهكذا فإن ثقافتهم تتمثل 

يف الكلمة اخلبيثة ويف هلو احلديث وما أشبه. إهنا ثقافة تيار فاسد.
، مهام كان مستو اإلنكار،  ومن عالمات الكرب؛ إنكار احلقّ
. وكذلك مـن عالماته؛ غمط اخللق وجتاوز  ومهام كان شـكل احلقّ

حقوق اآلخرين وعدم رعاية حرماهتم. 
ة  واملستكرب ينكر احلق ويغايل يف اإلرصار عىل رأيه دونام حجّ

ة باإلثم. مقنعة أو برهان ساطع، حتى يصل إىل حيث تأخذه العزّ
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والبـدّ يل مـن التذكري هنـا بأن أسـلوب القـرآن الكريم أنه 
رون، فيتّعضون. يرضب األمثال للناس لعلّهم يتفكّ

 . املثل القرآين جزء من احلقيقة وباب مرشعة إىل معرفة احلقّ
فهو يرضب هلم مثل فرعون وهامان والعديد من املستكربين، وهم 
الذيـن كان يُشـار إليهم بالبنان بسـبب أفعاهلم وطبيعة مسـتواهم. 
– كان  ة هبم وحدهم؛ ففرعون –مثالً لكن هذه األمثلة ليست خاصّ
ا، لكن من يعمل بعمله ويسري بسريته، وإن كان أدنى  ا واحدً شخصً

ا عليه. منه، فإنه سوف يكون حمسوبً
وكذلـك بالنسـبة إىل الطـرف اآلخر، حيث يـرضب القرآن 
الكريـم األمثلة من املؤمنني واألوليـاء والصاحلني.. وهذا ال يعني 
أن من كان أدنى منهم درجة يف اإليامن والصالح واجلهاد، ال حيظى 

باهتامم تأييد القرآن الكريم.
ولذلك نجد أن من صفات الفرد املؤمن جديته يف االستفادة 
من التوجيهات القرآنيّة، فيحملها عىل حممل اجلدّ بام أُويت من وعي 
ة بآية فيها  ة؛ فرتاه يقـف عند كلّ آية، وعنـد كلّ مثل، فإذا مـرّ وقـوّ
ذكر اجلنّة، وقف عندها متسـائالً عامّ إذا كان من أهلها، وإذا مل يكن 

تساءل كيف يصبح من أهلها، وعن املسافة الفاصلة بينه وبينها.
وإذا قرأ آية فيها ذكر للجحيم، وقف عندها متسائالً يف نفسه 
ا مسـتحقا للنار والعذاب املهني، فيستعيذ باهللا  عامّ إذا كان مسـتكربً
من ذلك، أو من أن يكون من الذين يشرتون هلو احلديث، أو الذين 

ا. يتخذون آيات اهللا هزوً
وهبذا الصدد، روي عن اإلمام جعفر الصادق C، أنه قال: 
 ، دِ جِ ابٍّ يفِ املَسْ رَ إِىلَ شَ نَظَ ، فَ بْحَ ىلَّ بِالنَّاسِ الصُّ ولَ اهللا K صَ سُ «إِنَّ رَ
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تْ  ارَ غَ ، وَ هُ ـمُ سْ فَ جِ دْ نَحِ ، قَ نُـهُ وْ را لَ فَ صْ ، مُ ـهِ أْسِ ي بِرَ ْوِ هيَ ـقُ وَ ْفِ ـوَ خيَ هُ وَ
؟. نُ ا فُالَ تَ يَ بَحْ يْفَ أَصْ ولُ اهللا K كَ سُ هُ رَ الَ لَ قَ . فَ هِ أْسِ يْنَاهُ يفِ رَ عَ

. وقِناً ولَ اهللا مُ سُ ا رَ تُ يَ بَحْ : أَصْ الَ قَ
نيٍ  قِ لِّ يَ كُ : إِنَّ لـِ الَ قَ ، وَ هِ لـِ وْ ـنْ قَ ـولُ اهللا K مِ سُ ـبَ رَ جِ فَعَ

؟. ينِكَ قِ ةُ يَ يقَ قِ امَ حَ ، فَ ةً يقَ قِ حَ
يْيلِ  رَ لَ هَ أَسْ نَنِي وَ زَ ي أَحْ وَ الَّذِ ـولَ اهللا! هُ سُ ا رَ ينِي يَ قِ : إِنَّ يَ الَ قَ فَ
أَينِّ  تَّى كَ ـا، حَ ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ ـنِ الدُّ فَـتْ نَفْيسِ عَ زَ عَ ي، فَ ـرِ اجِ وَ ـأَ هَ أَظْمَ وَ
 ، لِكَ ئِقُ لِذَ َالَ َ اخلْ ـرشِ حُ ـابِ وَ سَ بَ لِلْحِ دْ نُصِ قَ يبِّ وَ شِ رَ رْ أَنْظُـرُ إِىلَ عَ
فُونَ  ارَ تَعَ يَ َنَّةِ وَ ـونَ يفِ اجلْ مُ تَنَعَّ َنَّةِ يَ لِ اجلْ رُ إِىلَ أَهْ أَينِّ أَنْظُ كَ ، وَ ـمْ أَنَـا فِيهِ وَ
بُونَ  ذَّ عَ ا مُ مْ فِيهَ هُ لِ النَّارِ وَ رُ إِىلَ أَهْ أَينِّ أَنْظُ كَ ، وَ تَّكِئُونَ ائِكِ مُ َرَ ىلَ األْ عَ وَ

عِي. امِ سَ ورُ يفِ مَ دُ فِريَ النَّارِ يَ عُ زَ مَ نَ أَسْ أَينِّ اآلْ كَ ، وَ ونَ خُ طَرِ صْ مُ
بَهُ  لْ رَ اهللاُ قَ بْدٌ نَـوَّ ا عَ ـذَ : هَ هِ ابـِ حَ َصْ ـولُ اهللا K ألِ سُ ـالَ رَ قَ فَ

. نِ يامَ ِ بِاإلْ
. يْهِ لَ ا أَنْتَ عَ مْ مَ : الْزَ هُ الَ لَ مَّ قَ ثُ

ةَ  ادَ ـهَ قَ الشَّ زَ ـولَ اهللا! أَنْ أُرْ سُ ا رَ عُ اهللاَ يلِ يَ : ادْ ـابُّ ـالَ الشَّ قَ فَ
. كَ عَ مَ

يفِ  جَ  ـرَ خَ أَنْ  بَـثْ  لْ يَ لَـمْ  فَ  ،K اهللا  ـولُ  سُ رَ ـهُ  لَ ـا  عَ فَدَ
وَ  انَ هُ كَ ـرٍ وَ فَ ةِ نَ ـعَ دَ تِسْ عْ دَ بَ ـهِ تُشْ يِّ K فَاسْ اتِ النَّبـِ وَ ـزَ ـضِ غَ بَعْ

.(١)« َ ارشِ عَ الْ
ية،  بـىل، إن هناك من يعيش مع احلقائق بصورة مبارشة وجدّ

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص٥٣.
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ولقـد رأيـت بنفـيس –خالل موسـم احلج أو شـهر رمضـان أو يف 
مناسـبات أخر– من تستويل عليهم حالة إيامنية معيّنة، فيعايشون 
ـا، وإقباهلـم ليـس إقباالً  احلقائـق، وبكاؤهـم ليـس بـكاءً مصطنعً
ظاهريـا، فتتصـل قلوهبم بنـور اهللا. وهذه احلالة ممكنة لكلّ إنسـان 
يريد الوصول إىل مسـتو راقٍ مـن اإليامن، وذلك يف خضم قراءة 

القرآن والوقوف عند كلّ آية والتدبّر والتأمّل فيها.
ولكـن من الناس من يقـرأ القرآن وكأن آياتـه نزلت لغريه، 
وكأنـه غري معنيٍّ هبا وبمفاهيمهـا، فينطبق عليه املثل القائل: املوت 

حقّ ولكن للجار!.
ا من النـاس تراهم كأهنـم يريدون اخلري  ونالحـظ أن عديـدً
لآلخريـن، فإذا هبم يطالبوهنم بالتزام األخـالق الفاضلة واألعامل 
الزكيّـة واملواقـف الصحيحة، ولكنهم ال يطالبون أنفسـهم بذلك، 
لون يف يوم القيامة إىل جسـور يعـرب الناس عليهم إىل  فرتاهـم يتحوّ

اجلنّة، بينام هم قد يساقون إىل النار، والعياذ باهللا.
وإىل هذا أشار رسول اهللا K يف وصيته أليب ذر الغفاري، 
لِ  نْ أَهْ مٍ مِ ـوْ نَّةِ إِىلَ قَ ـلِ اجلَ نْ أَهْ مٌ مِ وْ عُ قَ طَّلـِ ؛ يَ رٍّ ا ذَ ـا أَبَ حيـث قال: «يَ
مْ  كُ لِيمِ عْ لِ تَ ضْ نَّةَ بِفَ ا اجلَ نـَ لْ خَ امَ دَ إِنَّ مُ النَّارَ وَ لَكُ ا أَدْخَ : مَ ولُونَ يَقُ ارِ فَ النـَّ

.(١)« هُ لُ عَ فْ الَ نَ ِ وَ ريْ مْ بِاخلَ كُ رُ أْمُ نَّا نَ ا كُ : إِنَّ ولُونَ يَقُ ؟!. فَ مْ أْدِيبِكُ تَ وَ
خزي وألــم

ومـن هنا، نعـود إىل قوله تعـاىل:{[ ^ _ `}، حيث 
 Q} :بينـام قـال قبلها ،{d c b} :قـال بعـد ذلـك

(١) وسائل الشيعة، ج١٦، ص١٥٢.
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بتىل ويُعاقب بعذاب فيه اخلزي واألمل. R}، إذ يُ
ـا اخلزي؛ فحيث حياسـب أمـام مرأ املاليـني من البرش  أمّ
ـا إىل النار، بعد أن تُبىل رسيرته وتُكشـف يف  ثم يسـاق أمامهم أيضً

. املحكمة اإلهلية الكرب وامليزان احلقّ
فـإذا كان املرء ال يريد لآلخرين من اإلخوان واألصدقاء أن 
فوا إىل مشـاكله يف الدنيا، فكيف سـيكون موقفه يف ذلك اليوم  يتعرّ

الذي يُفتضح فيه عىل رؤوس األشهاد؟.
 I H} :حقـا إنه العـذاب املهني، حيث يقول ربنا سـبحانه

.(١){Q P O N M L K J

ا من الناس، جيهدون أنفسهم ألظهارها بمظهر اإليامن  إنّ كثريً
والصـالح، فيام رسائرهم يبـاب، لئالَّ تالحقهم الشـتائم واللعنات، 
ولكنّهـم غافلون عن كوهنم عاجزين عن اهلروب من عذاب اخلزي، 
ضت للعذاب  سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة.. إذ األقوام الظاملة التي تعرّ

اإلهلي يف الدنيا، ال تـزال تالحقهم اللعنات، ويف اآلخرة 
ا اللعنات بعذاهبا املخزي واألليم. تستقبلهم أيضً

{d c b} -٢
مـن العجب أن يسـتخدم القـرآن الكريـم لفظة 

البشارة، واحلال أن البشارة تستخدم ملا هو خري.
ولعلّ السبب يف ذلك، أنه سيُستهزأ باملستكرب كام 

استهزأ هو باحلقائق الواضحة والرضوريات الدينية.

(١) سورة الطارق، آية: ٩-١٠.

 » ثقافة االستكبار، 
ثقافة متشاة؛ ألن 
ــتكبار  عوامل االس
وهكذا  ــاة،  متش
تتمثل  ثقافتهم  فإن 
ــة اخلبيثة  يف الكلم
ويف هلو احلديث إا 

ثقافة تيار فاسد.
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د أن الذين استهزؤوا باآليات  واآليات القرآنية احلكيمة تؤكّ
يف الدنيا، سيُستهزأ هبم يف اآلخرة.

 } | { z y x w v u} :قـال اهللا تعـاىل
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ~ے 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

.(١){Ä
 C  BA تعـاىل:{@  وقـال 
 N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D

.(٢){Q P O
وهـذا االسـتهزاء ردٌّ مبارش عىل مـا كان يقوم به 
من االسـتهزاء باآليـات وباملؤمنني الذيـن كانوا ينهونه 

عن مسلكه الشائن.
إنـه كان يف احليـاة الدنيا يسـتهزئ وبالتايل يسـتكرب عىل كلّ 
يشء، بـام يف ذلـك حقـوق النـاس، فيسـتغلّهم ويظلمهم ويسـخر 
ب  ، وال يكلّف نفسـه عناء التدرّ ا ملقولة حقّ منهـم، وال يرعوي أبدً
ا مـن أرسته وأصدقائه وزمالئه،  عـىل حفظ حرمات اآلخرين، بدءً
ل استهزاؤه واستكباره  وانتهاءً بمن هم غرباء عنه. مثل هذا سيتحوّ
ان يف سواء اجلحيم، حتى  يف الدار اآلخرة إىل أن يبرشّ بالعذاب وهيُ

ا يف البدن والروح. يكون أمله أملًا مزدوجً
السـيّئات  جتـد  األصيلـة،  الدينيـة  الثقافـة  تغيـب  وحيـث 

(١) سورة البقرة، آية: ١٣-١٥.
(٢) سورة التوبة، آية: ٦٤.

ــل  جمــم إن   « 
ــوص القرآنية  النص
ــا على نبذ  ُتحرِّضن
ــتكبار،  االس ثقافة 
ــزام  ــا االلت وُتعّلمن
اآلخـرين،  ــوق  حبق
ــة  فضـيل ــة  وتنمي

احترام احلرمات..
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(االسـتهزاء واالسـتكبار والتطـاول عـىل احلقـوق) تسـترشي يف 
صميـم املجتمـع، فال تـر األب حيرتم ابنه، وال االبـن حيرتم أباه. 
وتتفشـى البـذاءة يف احلديث لد حصول االختـالف، أو حتى يف 

احلاالت العادية.
ضنا–  رِّ ضنـا –فيام حتُ رِّ وإن جممل هـذه النصوص القرآنية حتُ
عـىل نبـذ ثقافـة االسـتكبار، وتُعلّمنا االلتـزام بحقـوق اآلخرين، 
وتنميـة فضيلة احـرتام احلرمات؛ ألن هذه الصفة وشـبيهاهتا تعني 
ؤ عىل احلقائق واآليات. ويف احلقيقة، ينبغي  قطع الطريق عىل التجرّ
ا، وسـواء كان  ا أم كبريً ، سـواء كان صغريً لنـا التنبّـه إىل واقـع احلقّ
لقريـب أم بعيد. واملهم هـو االهتامم باحلق واحلقـوق، ومحلها عىل 

حممل اجلد.
بصائر وأحكام « 

لالستكبار عالمات منها إنكار احلق، وظلم اخللق، وعالج 
االسـتكبار التذكـر بأنـه خزي يف الدنيـا واآلخرة وعذاب شـديد، 
ه إىل عظيم خلق اهللا، وقياس نفسـه به لعله  وعىل اإلنسـان أن يتوجَّ

يعود إىل واقعه املحدود.
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السعادة املطلقة « 

 k  j  i  h  g  f}
 w  v  ut  s  r  qp  o  n  m  l

.{x

* * *
 qp o n m l k j i h g f} -١

{ut s r

ثَلٍ من  الدنيا دار ابتالء، وألهنا دار ابتالء، فإهنا حتتوي عىل مَ
اآلخـرة حمدود، ولذلك فإن فيها ضغثًا مـن اجلنّة وضغثًا من النار. 
وإذا أردنـا معرفة اليوم اآلخر، ذلك اليوم العسـري، فإنام بالتأمل يف 
أحـوال هذه الدنيا يتسـنى لنا ذلك الغيب الـذي ينتظرنا، والبدّ لنا 

منه.
ومـن أبعاد االبتالء الدنيوي: التفاوت املشـهود يف درجات 
الناس من حيث التفاضل. فليس الناس سواء، ال فيام يستفيدون من 
النعـم اإلهليّة، وال فيام يرتبط بحياهتـم االجتامعيّة. فثم متايز طبقي، 
ومتايـز عنـرصي، ومتايـز يف الصحـة والعافية واألمـن وغري ذلك. 
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ا أعظم يف اآلخرة  وهـذه األنامط من التاميز توحي لنا بأن هناك متايزً
ا ثم يموتان، وقد  حيث إن الفجوة بني إنسانني يعيشان يف الدنيا معً
قة. هذه  كان أحدمهـا عـىل رصاط مسـتقيم واآلخر عىل سـبل متفرّ
ره. فهي أوسع  الفجوة غائرة وبعيدة وعظيمة إىل حد ال يمكن تصوّ
مـن حدود اخليال. ومـا نعرفه هبذا الصدد هـو الضياء الذي أوقده 

 T SRQ P O N M } : لنا قوله عـزّ وجـلّ
.(١){W V U

ال يمكن لنا تقدير املسافة الفاصلة بينهام، علامً بأن الشخصني 
ربام كانا يف الدنيا أخوين يتعايشان ضمن نطاق واحد وعمل واحد، 

ولكن كان أحدمها من أهل اجلنّة، بينام اآلخر من أهل النار.
د أن يموت، بل  ة، فإنه بمجـرّ ـا الـذي هو مـن أهل اجلنـّ فأمّ
 األنبياء وير ه املالئكة باجلنّة، وربام يـر وقبـل أن يموت، تُبـرشّ
A واألئمة الطاهرين K النبيّ األعظـم يقـني، وير الصدّ
فيبرشونـه باجلنّة. ولكن كيف يراهم؟. وكيف تسـتقبله املالئكة؟. 

ه بمثواه السعيد اخلالد؟. وكيف تُبرشّ
ال نعرف عن ذلك العامل اليشء الكثري.

ا ما حـدث أن بعض املؤمنـني –قبيل وفاهتـم، وعند  وكثـريً
 A واألئمة K ّحالة االحتضار– كانوا يسـلّمون عـىل النبي

.A وعىل مالئكة الرمحة
وعـىل عكـس هـؤالء، هنـاك األرشار الذين يـرون مالئكة 
ا، حتـى قبـل أن يموتوا. فـريون من املالئكـة الذين  غالظًـا شـدادً

(١) سورة احلرش، آية: ٢٠.
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حيملون سـياطًا من نـار ويأمروهنم بإخراج أنفسـهم، ثم يلعنوهنم 
بوهنم. ويعذّ

ا روضة من رياض اجلنّة  هذا يف البداية، ثم يف القرب، يرونه إمّ
أو حفـرة مـن حفر النريان. وكذلك األمر ينسـاق إىل يـوم القيامة، 
حيـث ينطلـق املؤمن حتت رايـة احلمد، فينظـر إىل ذلك 
ه املالئكة  احلرش األكرب وهو يف راحة بال مطلقة، إذ تُبرشّ

باجلنّة، وير مقامه فيها.
وعىل الضفة األخـر، يعيش من يناقضه يف يوم 
القيامة، فرت العرق يلجم أهل املحرش، وأحسنهم حاالً 
نا عزّ  مـن يملك موضـع قدميه، والوضـع كام يقـول ربّ

 ( ' & %$ # " !} : وجـلّ
 0  /  .  -  ,  +  *  )
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

.(١){A @ ? > = < ;
 l  k} املطلـق  النعيـم  ذات  ة  اجلنـّ إىل  يذهـب  فـذاك 
ا  m}، وهي بعيدة عن كلّ أشـكال املنغصات، حتى يصبح ملِكً
مطلـق اإلرادة يف مملكتـه التـي قد يسـتحيل ختيّل آفاقهـا وأبعادها 

وإمكاناهتا.
ا ذلك اآلخر، فيسـاق إىل اجلحيم ويُدفع يف توابيت مغلقة  أمّ

وأعمدة موصدة وظالم ولعنة وعذاب.
رنـا هذه املسـافة –ونحـن يف الدنيـا– وعرفنا أننا  فـإذا تصوّ

(١) سورة احلج، آية: ١-٢.

 » كثري من املؤمنني 
قبيل وفام، وعند 
ــار  االحتض ــة  حال
كانوا يسّلمون على 
النّيب K واألئمة 
ــة  ــى مالئـكـ وعل

..A الرمحة
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أمـام اختيار صعب جدا، إن ربحنا؛ ربحنا كلّ يشء، وإن خرسناه؛ 
خرسنا كلّ يشء. إن فهمنا هذا االختيار الصعب، أصبح كلّ واحد 
منّا متكامل الشخصيّة، ألنه سيشعر أنه قادر عىل اختاذ القرار العظيم 
ذا النتائج اهلائلة. وإذ ذاك سيسـتطيل عـىل حقائق الكون كلّها، أي 
أنـه لـن يأبه بعد ذلك بام قد خيرس من متاع الدنيا، وبام قد يواجه من 
ا. وهـذه احلقيقة العظيمة هي التي  املواقـف الصعبة، لن يأبه هبا أبدً

نستفيدها من اآلية املباركة.
وقولـه: { b} إشـارة إىل ما يطفح عـىل برشة الوجه من 

أثر بسبب خرب سار أو سيّئ.
ثم إن هذا اخليار الصعب الذي يواجه اإلنسان وذلك التميز 
ا للرمحن يف  العظيـم بـني اجلنّة والنار، حيث ابن آدم قد يكـون ضيفً
اجلنّة، أو حيرش إىل اجلحيم، يف سجن قد يكون أبديا؛ إنه جيعلنا نتنبّه 
إىل مد دور االنتخاب الصعب يف مصري البرش الذي تسجل عليه 
لة عليه، مما يدعوه  كل أفعاله وحتى نواياه، مهام كان حجمها، مسجّ

ا  ا خمترصً ر لنا القرآن مشهدً إىل مزيد من احلذر، و قد صوّ
 N} :عن عرس احلسـاب يف يوم اجلـزاء، حيث قال
 V  U  T  S  R  Q  PO
 a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W

.(١){j i h g fe d c b

ثـم إذا كان اإلنسـان يف الدنيا مـن أهل الصالح 
ل  واإلصـالح، وأهل اخلري واإلحسـان؛ فـإن نيته تتحوّ
شيئًا فشيئًا إىل هذا املسار؛ بمعنى أنه لو عاش ألف عام، 

(١) سورة الكهف، آية: ٤٩.

ــخصّية  ش يف   « 
ُبعدين:  آدم  ــن  اب
ــار، وُبعد  ُبعد الن
ــل  وعم ــور،  الن
اإلنسان هو الذي 
على  ُبعًدا  يغلب 

آخر.
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لعـاش هبذه الطريقة، وإنام خيلد أهل اجلنّة يف اجلنّة لنيّاهتم احلسـنة، 
ا. كام خيلد أهل النار يف النار لنيّاهتم السيّئة أيضً

ر نواياه وعاداته بمرور الوقت؛  ومن طبع اإلنسـان أنه تتجذّ
فهـو يكرب، وتكرب معه أعامله ونواياه، حتى تتحول إىل طبيعة ثانوية 
عنده حتى أن الشيطان ليأيت لإلنسان الذي قىض عمره يف املعايص، 
 : ا، فريبت عىل كتفه وخياطبه قائالً وقـد بلغ من عمره األربعـني عامً
ا»، وهذا نـوع تعبري عن مـد ارتياح  «مرحبًـا بوجـه ال يفلـح أبـدً
نه من خداع مثل هذا الشـخص، إضافة إىل إلقائه  الشـيطان من متكّ

اليأس والقنوط من رمحة اهللا يف روعه.
وليكن يف احلسبان أن يف شخصيّة ابن آدم بُعدين: بُعد النار، 
ا عـىل آخر. فإذا  وبُعـد النور، وعمل اإلنسـان هـو الذي يغلب بُعدً
غلـب جانـب النور، فهـو يلحق بالنـور، حيث اجلنـان والرضوان 
ـا إذا غلب جانـب النار، فال شـك يف التحاقـه بالنار،  والنعيـم. أمّ

حيث العذاب والغضب.
 h gf} :هـذه حقيقـة نقتبسـها مـن اآليـة القائلـة
m l k j i} فكأهنم امتلكوا اجلنّة واشـرتوها 
ـا العـذاب األليـم، فهـو عذاب  بأعامهلـم وأقواهلـم ونواياهـم. أمّ

للميسء، وعبارة عن يشء خارجي يلحق به.
ولعلّ الرواية املأثورة عن النبيّ K تشري إىل هذا املنحى، 
اناً  ا قِيعَ أَيْتُ فِيهَ رَ نَّةَ فَ لْتُ اجلَ ءِ دَخَ امَ يَ يبِ إِىلَ السَّ ِ ا أُرسْ حيث قال: «لَمَّ
امَ  بَّ رُ ، وَ ـةٍ نْ فِضَّ لَبِنَةً مِ ـبٍ وَ هَ نْ ذَ ةً مِ بْنُونَ لَبِنـَ ـةً يَ ئِكَ الَ ـا مَ أَيْـتُ فِيهَ رَ وَ

؟. تُمْ كْ سَ دْ أَمْ مْ قَ ا لَكُ : مَ مْ لْتُ لَهُ قُ وا فَ كُ سَ أَمْ
. ةُ قَ ِيئَنَا النَّفَ تَّى جتَ وا: حَ الُ قَ
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؟. مْ تُكُ قَ فَ ا نَ مَ : وَ لْتُ قُ فَ
هَ إِالَّ اهللاُ  الَ إِلَ ـدُ هللا وَ َمْ احلْ انَ اهللا وَ ـبْحَ : سُ نِ مِ لُ املُؤْ ـوْ ـوا: قَ الُ قَ

نَا»(١). كْ سَ تَ أَمْ كَ ا سَ إِذَ نَيْنَا، وَ الَ بَ ا قَ إِذَ . فَ ُ ربَ اهللاُ أَكْ وَ
»؛ تزرع له –عىل الفور–  هَ إِالَّ اهللاُ فحني يقول اإلنسان: «الَ إِلَ
شـجرة يف اجلنّة، ولعـلّ حجم هذه الشـجرة يعادل مسـرية ثالثني 
ـا. وبالعكس، حينام ينظر الرجل نظرة خائنة إىل امرأة ال حتل له  عامً
–، أو تنظر الفتاة نظرة مريبة إىل شاب ال جيور هلا النظر إليها  –مثالً
ينسـياهنا،  وقد  عليهام،  ل  تسـجّ مة  املحرّ النظرة  هذه  فإن   ،– –مثالً

لة يف كتاهبام اللذين يفتحانه يف يوم القيامة... ولكنّها تبقى مسجّ
وهكذا هو الشـأن يف سـائر املعايص، وال سيّام الكبرية منها، 
وهي التي ينبغي لإلنسـان أن يعيد حساباته جراء خطورهتا وعظيم 

شأهنا.
ومـن الناس مـن يعاين مرض اسـتصغار السـيّئات، ويغفل 
ل هذا االستصغار  . فيتحوّ ن يعيص يف احلقيقة، وهو اهللا عزّ وجلّ عمّ

للسيّئات ذنبًا أكرب من السيّئة نفسها.
كذلـك هنـاك من يسـتصغر احلسـنات، فال يفعلهـا، بيد أن 
اإلنسـان إذا عـرف قيمته عنـد اهللا تعاىل –كأكرم مـن خلق– ودور 
ا واسـعة لتحقيق الفالح  قراراتـه الصعبة، سيكتشـف أن أمامه آفاقً

لنفسه يف دار الدنيا ودار اآلخرة.
ثم إن رمحة اهللا قد وسعت كلّ يشء، ولكن املؤسف يف األمر 
هـو أن بعـض الناس يسـتغلّون هذه الرمحـة فإذا هبم يسـتصغرون 

(١) وسائل الشيعة، ج٧، ص١٨٨.
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ههـم إىل اهللا وإتيان  فون التوبـة. فنراهم بـدل توجّ الذنـوب ويسـوّ
احلسـنات وترك السـيّئات، ينغمسـون يف املسـاوئ كلّـام طال هبم 

األمر، معتمدين عىل غفران اهللا تبارك وتعاىل.
، وكونه يدعو عباده  د كون اهللا غفوراً رحيامً بىل؛ إنّ من املؤكّ
ف لتوبته،  للتوبة، ولكن ما هي الضامنة للعبد املستصغِر لذنبه، املسوِّ

يف أن تستمر حياته حتى أن يُوفَّق للتوبة؟.
ل نيّة اإلنسان السيّئة إىل  د يف حتوّ إنّ املشكلة الكرب تتجسّ
ـىص عىل ابن آدم– فإن مل يعمل  عمـل –حيث إن النوايا اخلبيثة حتُ
فرت له، ولكن النية السـيئة عادة ما تظهر عىل فلتات لسـانه  هبا غُ
ا يف  أو بعـض ممارسـاته، حتى أنَّ علـم النفس احلديث وضـع بابً
اكتشاف خفايا املرىض النفسيني عرب فلتات اللسان؛ أي الكلامت 
التـي يُطلقهـا املرىض من ال وعيهم، مما يكشـف طبيعة اجتاهاهتم 

النفسيّة.
 از ا، فإن مـن يضمر نيّة حسـنة جيُ والعكـس صحيـح أيضً
عليهـا، وهـي ال تُكلّفـه عناءً يذكـر، ولعلّه يصـل إىل حتقيقها. وإن 
ا من الناس ينوون نوايا حسـنة للرغبـة يف القيام بعمل صالح،  كثريً
فيهيـئ الرب تعاىل هلم أسـباب ذلك العمل الصالـح، فيقومون به 

وحيصلون عىل حسن الثواب.
نُ  مِ ضَ املُؤْ رِ ا مَ وقد روي عن رسول اهللا K، أنه قال: «إِذَ
ِ يفِ  ريْ نَ اخلَ لُ لَـهُ مِ مَ عْ انَ يَ ا كَ هِ مَ مِ ـقْ تُـبُ لَهُ يفِ سُ كْ لَـكاً يَ هِ مَ لَ اهللاُ بـِ كَّ وَ

.(١)« هُ بِضَ قْ يَ هُ اهللاُ وَ عَ فَ رْ تَّى يَ تِهِ حَ حَّ صِ

(١) وسائل الشيعة، ج٢، ص٣٩٩.
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يعملـون  الذيـن  املؤمنـني  وتعـاىل  سـبحانه  اهللا  وعـد  لقـد 
لِف وعده،  لّدهم يف نعيم اجلنان. وحاشـا له أن خيُ صاحلـات بأن خيُ
. وال سبب يف البني أعىل من إرادة الربّ  فقوله الصدق ووعده احلقّ

املتعال جيعله ال يفي بوعده.
ث يف اآليات السـابقة  وامللفـت للنظـر أن اهللا تعاىل حني حتدّ
من هـذه السـورة املباركة عـن عذاب املسـتهزئني واملسـتكربين مل 
يصفـه باخللـود، يف حني أنه تعـاىل يف اآلية التاسـعة وصف دخول 

 ut s r qp o} :املؤمنـني وبقاءهم يف اجلنان بقوله الكريـم
x wv}. وهذا يدلنا عىل أن رمحة اهللا تسبق غضبه.

.{x wv } -٢
من الرائـع أن نتأمّل يف هذه الكلمة، وهي األخرية من اآلية 
التاسعة من سورة لقامن. وهي تعني –فيام تعني– أن اهللا تعاىل الذي 
وعد أهل اجلنّة باخللود يف اجلنّات، عزيز، وهو قوي مبسـوطة يداه 

يف ممارسة قوته املطلقة وفرض إرادته.
ة وختليده فيها  ا يف اجلنـّ وحكيـم؛ بمعنـى أن إدخاله شـخصً
تابع حلكمته البالغة التي تتجىل يف قيم احلق والعدل والرمحة، وهي 
ون  أسـاس إرادة الـربّ الظاهرة فوق عباده؛ ولذلك فإهنم يسـتحقّ

اخللود يف اجلنان إليامهنم برهبم وطاعتهم له.
ة اهللا وحكمته  ـد عـىل عـزّ واآليـات التاليـة هلـذه اآليـة تؤكّ
والعديد من صفاته وأسـامئه احلسـنى التي تتجىلّ يف الكون املحيط 

بنا.
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بصائر وأحكام « 

رنا هبا،  ١- ألن الدنيا دار فتنة فإن فيها من نعيم اجلنة ما تُذكِّ
ذرنـا منها ولكن الدنيا جمـرد تذكرة بينام  ومن عـذاب اجلحيم ما حيُ
اآلخـرة هي احلق، وهكذا التفاضل بـني الناس فيها ال يقاس بام يف 

اآلخرة.
٢- من عظيم ابتالء البرش أن انتخابه صعب وعظيم وحسابه 

ا أو رشا؟. عسري فحتى نيته حمسوبة عليه إن خريً
رت، وعىل  ل إىل عمل، وكلام طال العمر جتذّ ٣- والنية تتحوّ

اإلنسان أن يتحذر من نية السوء فإهنا قد تتحول إىل طبع.

 » من الناس من يعاين 
ــتصغار  اس ــرض  م
ــل  ويغف ــّيئات،  الس
عّمن يعصي. فيتحّول 
ــتصغار  االس ــذا  ه
ــا أكرب  ــّيئات ذنًب للس

من السّيئة نفسها.
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معرفة اللَّـه أمسى البصائر « 

{z } | { ~ے ¡ ¢ £ 
 °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

{º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±

***
١- {z } | { ~ے}.

من احلديث
الَ  ا C قَ ضَ ـنِ الرِّ َسَ نْ أَيبِ احلْ دٍ عَ الـِ ِ بْنِ خَ ـنيْ ُسَ ـنِ احلْ * عَ

لِ اهللا: {! " #}(١)؟. وْ نْ قَ ينِ عَ ْ ربِ : أَخْ لْتُ قُ
 َ بَـنيْ ـبَّكَ  شَ -وَ ضِ  َرْ األْ إِىلَ  ـةٌ  ْبُوكَ حمَ ـيَ  هِ  :C ـالَ  قَ فَ

.- هِ ابِعِ أَصَ
 5} : ولُ قُ اهللاُ يَ ضِ وَ َرْ ـةً إِىلَ األْ ْبُوكَ ـونُ حمَ يْفَ تَكُ : كَ لْـتُ قُ فَ

6 87 9:}؟(٢).

(١) سورة الذاريات، آية: ٧.
(٢) سورة الرعد، آية: ٢.
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.{9 87 } : قُولُ انَ اهللا أَلَيْسَ يَ بْحَ الَ C: سُ قَ فَ
.! : بَىلَ لْتُ قُ

َا»(١). هنَ وْ رَ لَكِنْ الَ تَ دٌ وَ مَ ثَمَّ عَ الَ C: فَ قَ فَ
دِ  اهِ وَ نْ شَ مِ * قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C: «فَ

.(٢)«.. نَدٍ تٍ بِالَ سَ ائِامَ ، قَ دٍ مَ اتٍ بِالَ عَ طَّدَ وَ اتِ مُ وَ امَ لْقُ السَّ ، خَ هِ قِ لْ خَ
لَ  عَ * قال اإلمام عيل C وهو يذكر خلق السـاموات: «جَ
فُوعاً،  رْ كاً مَ مْ سَ وظاً، وَ ْفُ فاً حمَ قْ نَّ سَ يَاهُ لْ عُ وفاً، وَ فُ كْ جاً مَ وْ نَّ مَ هُ الَ ـفْ سُ

ا..»(٣). هَ نْظِمُ ارٍ يَ الَ دِسَ ا، وَ هَ مُ عَ دْ دٍ يَ مَ ِ عَ ريْ بِغَ
تفصيل القول:

بصائـر الوحي ذات صـورة هرمية، يف قمة هرمها معرفة اهللا 
ا قاعدهتا فتغور يف كلّ املعارف والعلوم، ألن كل يشء  . أمّ عزّ وجلّ

موجود آيةٌ هللا سبحانه وتعاىل.
ـة اهلـرم والقاعـدة؛ فهنـاك السـنن اإلهليّة  ـا مـا بـني قمّ وأمّ
واألحـكام الرشعيّة والقيم املثىل وغريها. ولذلـك؛ فإنه كلّام ازداد 
ابـن آدم معرفـة بربّه ويقينًا بأسـامئه احلسـنى، ازدادت معرفته بكلّ 

احلقائق الرشعية وبكل البصائر القرآنية.
ثنـا عن حقيقة  ومـن هذه الزاويـة نجد القـرآن املجيد كلّام حدّ
-أنّى كانت، فيام يتصل بالدنيا، أو باآلخرة، أو باألحكام الرشعية، أو 

(١) تفسري القمي، ج٢، ص٣٢٨.
(٢) هنج البالغة، خطبة رقم: ١٨٢.

(٣) هنج البالغة، خطبة رقم: ١.
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بسـنن وسرية األمم السابقة، أو بأي جانب من جوانب احلياة– نجده 
رنا باهللا سـبحانه وتعاىل، ألن معرفتـه مع كلّ معرفة،  ال يلبـث أن يُذكِّ

ا، فضالً عن كوهنا أساس كلّ معرفة. ا واتساعً ا عمقً وتزيدها مجيعً
لنا يف بعض أبعادها، رأينا أن  ويف اآليات التي سـبق وأن تأمّ

ثنا عن نمطني من الناس: اهللا تعاىل قد حدّ
- نمط هم الذين يشرتون هلو احلديث، فلهؤالء عذاب أليم 

ومهني.
- ونمـط هم املؤمنـون الذين يعملـون الصاحلات، وهلؤالء 

نعيم مقيم وخالد.

شبهات شيطانية
ولعلّ شـبهات شـيطانية تثار يف البني مفادها: كيف يعيد اهللا 
اإلنسان؟ وكيف يبعث هذه األشالء املتناثرة؟ وكيف يعيد هلا احلياة 

وقد ذرهتا الرياح يف كلّ صقع وبقعة؟.
ته؛  ته وحكمته. ومن عزّ ر اهللا عزّ اسـمه بقدرته وعزّ هنا يُذكِّ
القـدرة عـىل إعـادة النـاس، وهو القائـل يف سـورة يـس املباركة: 

 q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d}
.(١){{ z y x wv u t s r

فـاهللا اجلبار الذي ال من يشء أوجـده، إذ خلقه من نطفة ثم 
هلا عرب أطوار إىل إنسـان سـوي، هل يمكن أن يُسـأل عن كيفيّة  حوَّ

إحيائه، للعظام وهي رميم!!.

(١) سورة يس، آية: ٧٨-٧٩.
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ـد أن قدرة اهللا تعاىل غـري متناهية،  كال؛ إن كل احلقائـق تؤكّ
وأنـه كلام جتلَّـت هذه احلقيقـة للبـرش ازداد يقينًا باآلخـرة، وازداد 

اطمئنانًا بأنه سيُبعث ال حمالة.
تـه املطلقة– يعيـد الناس،  تـه –التي هـي مظهر قوّ فـاهللا بعزّ
ة، ووجد فيها نعيامً  ا دخل اجلنـّ وبحكمتـه جيازهيـم؛ فمن عمل خريً

. ومن عمل سيّئًا جزي بعذاب مهني أليم. مقيامً
وحيـث تُذكر أسـامء اهللا احلسـنى يف القرآن، فإنـه يليها آياته 
سـبحانه وتعاىل يف خلقـه، كتذكري برضورة التفكر فيها سـعيًا وراء 

اليقني بتلك األسامء.
 : ويف اآليـة التاسـعة من سـورة لقـامن نقـرأ قوله عـزّ وجلّ

 {z} سـبحانه:  قولـه  ليليـه   {x  w  v}
.{~}|

د أن تنظر إىل السـاموات وما فيها مـن آيات القدرة،  وبمجـرّ
وهـذه الكـرات التـي تسـبح كلّ واحـدة منهـا يف فلـك ومنظومة 
ها  ن سريّ معلومة بمسـافات دقيقة فيام بينها؛ جتد نفسك تتساءل عمّ

وحفظها، بال عمد كام تبدو للعيان.

قدرُة الرّب وتدبري اخلالئق 
وقد ورد عن اإلمام عيل بن موسـى الرضا C يف تفسـري 

َا»(١). هنَ وْ رَ لَكِنْ الَ تَ دٌ وَ مَ ثَمَّ عَ هذه اآلية، قال: فَ
واليـوم؛ اكتشـف العلـم احلديـث حقيقـة اجلاذبيـة التي لو 

(١) تفسري القمي ،ج٢، ص٣٢٨.
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ق اإلنسـان فيها، وعرف كيف أن اهللا سبحانه ربط بني األجرام  تعمّ
بواسـطتها وضبط مواقعها واجتاهات حركتهـا؛ حلار يف آفاق قدرة 

ته. اهللا وعزّ
نا سبحانه وتعاىل: {z}} وال يقول:  وهنا يقول ربّ
ا ساموات حميطة بأرضنا، أو  السـامء، لوجود أكثر من سـامء؛ فهي إمّ
هي ساموات سـبع باعتبار األقاليم السبع يف كوكبنا والتي حتيط هبا 

سامواتنا، حيث إن لكلّ إقليم سامءه.
ا الساموات املرتامية يف الفضاء، فمنها سامؤنا املطبقة عىل  وأمّ
املجرات يف كوننا املعروف، وال ريب يف أن هناك ساموات وطبقات 
أخر. وهذه العظمة يف اخللقة إشارة إىل منع السائل أن يسأل عن 
مـكان اجلنّة أو مـكان النار؛ ألن قدرة اهللا أكرب من أن يُعجزها خلق 

كرات جديدة، بل كرات مستحدثة.
وعىل أية حال، هناك سـاموات سـبع. ثم إنه سبحانه يقول: 
اإلنسـان  ولكـن  موجـودة،  األعمـدة  أن  أي  { |{~}؛ 
ة ما تسـتطيع  ا عن رؤيتها. وهـذه األعمدة هلا من القوّ لـق عاجـزً خُ
بـه املحافظـة عـىل حركـة ومواقع النجـوم، رغـم ثقلهـا. حتى إن 
شمسـنا –كواحدة من الشـموس الكثرية جدا– تشـبه حبّة رمل يف 
صحـراء مرتامية، وال حيافظ عليها خالل حركتها إالَّ قدرة اهللا التي 
أحاطت بكلّ يشء، وقد يكون مصداق هذه القدرة أعمدة اجلاذبيّة 

وقوانينها، أو أعمدة أخر مل يكتشفها البرش بعد.
وحيـث إن هذه السـاموات عبـارة عن موجـودات خملوقة، 
فهـي بحاجة إىل ركن وثيق تعتمد عليه لضامن بقائها، وليس الركن 
الوثيـق هذا سـو قدرة اهللا تعـاىل. مما يعني بالتأكيـد أن اهللا اخلالق 
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. غني عن احلاجة لغريه، فهو قائم بحد ذاته عزّ وجلّ
ـه أنظارنـا  ة واجلـربوت وجّ والـربّ املطلـق القـدرة والعـزّ
وعقولنا إىل ميزة من ميزات الساموات، ثم إىل اجلبال، ثم إىل األرض 
املنبسطة، وعليها الدواب املبثوثة –من قِبله– يف كلّ ناحية. ثم لفت 

انتباهنا إىل ما يف األرض من نباتات.

مدارج الرؤية
عقـل  أمـام  الصـورة  رسـم  يف  التنسـيق  وهـذا 
، إشارة واضحة إىل أن اإلنسان  اإلنسـان وإدراكه احليسّ
ينظـر –وهكذا ينبغـي أن يكون– إىل السـامء، باعتبارها 
ا للسـموّ والتسـامي، وهـي املحيطـة به، ثـم ينتقل  رمـزً
بنظـره إىل أضخـم يشء يصادفـه، وهـو اجلبـال، ومـن 
ثـم إىل األرض مـن حتته. وحينـام ينظـر إىل األرض، ال يثري اهتاممه 
–بالدرجة األوىل– الرتاب، ألن اإلنسان عادةً ال ينظر إىل ما حتته 
كة  حينـام ينظر بحالة أفقيّة، وإنام ير أمـام عينيه املوجودات املتحرّ
احليّة، ونقصد به احليوانات ومن ثم النباتات. وهكذا يبنيّ لنا يف آية 
واحـدة الصورة املتكاملة بكافة أبعادها: السـامء واجلبال واألرض 

وما فيها من حيوان ونبات.
ممـا يعنـي رضورة أن هيتـم املـرء بتحويـل فـرتة وجـوده يف 
ر فيها ويتدبّـر حقائقها أينام  األرض إىل مدرسـة مفيـدة. ينظر ويفكّ
ذهـب واجتـه؛ ألن العربة تتأتى بالفكرة، ال سـيّام وأن اهللا سـبحانه 
وتعـاىل قـد أضفى من مجالـه وجالله عىل هذه املوجـودات التي ال 
ا من النظر إليها ومواجهتها يف كلّ حلظة من حلظات  جيد املرء مناصً
ا،  ا وتعلّقً حياته. وهذا اجلامل واجلالل من شأهنام أن يزيدا املرء هيامً

ــا عن   » إن اهللا حّدثن
منطني من الناس: منط 
احلديث،  هلو  يشترون 
ــذاب  ع ــؤالء  فله
ــون  يعمل ــط  أليم.ومن
وهلؤالء  ــات،  الصاحل

نعيم مقيم وخالد..
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ألهنام من إبداعات الربّ العزيز احلكيم.
ا بـأن ال نعبد  رنـا اهللا تعـاىل آمـرً وعـىل هـذا األسـاس، يذكّ
الشـمس أو القمـر وغريمها مـن املخلوقات، وأن نعبـد اهللا اخلالق 
رنا بلزوم أن تكون نظرتنا هلذه  لكلّ األشـياء. كام أنه عزّ اسـمه يُذكّ
ة؛ أي أن نستعني  املخلوقات -القائمة به بكل وجودها- نظرة عبوديّ
بنظرتنا إىل األشـياء لالهتداء ثم لإليـامن واليقني بعظمة خالق هذا 

العامل ومدبّره وإهله.
فإذا فعلنا ذلك، فإننا نظل يف تكامل علمي وروحي، باعتبار 
التواصل مع الرب تعاىل يزيد اإلنسـان تكامالً عىل مجيع األصعدة؛ 
. فال يقترص تكاملـه عىل اجلانب العلمي فقط،  ـا وعلامً وإرادةً روحً
عـىل عكس أولئـك العلـامء الذين هم أشـبه ما يكونـون باجلهال، 
ألن علمهـم ال يؤثـر فيهـم، وإنام املقصـود بالعلم، هـو علم احلق 
ل إىل  وعلـم العرفان، علـم معرفة اهللا سـبحانه وتعاىل. علـم يتحوّ
عمل صالح وموقـف صائب وحكمة بالغة وتزكية للنفس وحتمل 

مسؤولية.
.{¤ £ ¢ ¡ } -٢

تُر ماذا تعني كلمة اإللقاء هنا؟.
ومن أين ألقاها اهللا؟.

وأين كانت اجلبال حتى يلقيها الربّ املتعال؟.
تـر هـل كانـت األرض بمثابة بحـر، وكانت فيهـا أمواج 
؟. أم أن األرض وضعت فيها  دت وأصبحت جبـاالً عاتيـة، فتجمّ
اجلبـال منـذ أن انفصلت عن الشـمس؟. أم أن اهللا تعاىل جعل فيها 
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اجلبال منذ أن خلقها كيانًا مستقال؟.
هنا نحتاج إىل تأمّل..

فاجلبال وصفها اخلالق بأهنا راسـيات، فمع كوهنا شاخمات، 
إالَّ أهنـا راسـيات؛ أي أهنـا كـام املرسـاة التي يسـتخدمها أصحاب 

السفن إليقاف سفنهم يف عرض البحر أو عند املرافئ.
وصفة الرسو هنا جاءت، ألن احلديث عن استقرار األرض، 

وال حيصل االستقرار إالَّ بوجود مشدٍّ ومرساة.
ونحن حني نر اجلبال بام فيها من شـموخ وارتفاع، إالَّ أن 
شـموخها هو القسـم الظاهر من حقيقتها، ألن هذه اجلبال متصلة 

ا بصخور متشابكة فيام بينها، لتحافظ عىل متاسك األرض. أساسً
وهـذه األرض يفـرتض هلـا أن تكـون قويّة األسـس، ألهنا 
لقـت لنعيـش عليهـا، وهـي الرتبـة املمهـدة حلياتنا. ولـو كانت  خُ
كة، ملا اسـتقرّ اإلنسان عليها. ولو  األرض راخية مثل الرمال املتحرّ
ا، كام احلال يف  ا صخريا صلـدً رمً كانـت عكس ذلك؛ أي كانـت جُ
ة، أو كام اجلبال الصم الصياخيد، الستحالت  بعض الكرات السامويّ
ا. وإنـام األرض مجعت كلّ هـذه األحوال؛ فهي  احليـاة عليهـا أيضً
تربـة يف ظاهرها، ومن ثم صخور راسـية عليها، وهي قويّة جدا يف 
العمـق. وهـذا خلـق اهللا يف كلّ يشء، بام يف ذلك جسـم اإلنسـان، 
حيـث العظام القويّة يف عمقه، يف حني أن البرشة اللينة يف سـطحه، 
ة والليونة، فيسـتطيع اإلنسـان  ثـم طبقه اللحم التي توازن بني القوّ

مواصلة العيش.
لكيـال   {§¦  ¥} ملـاذا؟   {¤  £  ¢  ¡  }
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ك وهتتز بشـدة فال يتسنّى للبرش العيش عليها. ولكن ال يعني  تتحرّ
، وإنام تتحرك بانسـيابية. قال سـبحانه:  ذلـك أهنـا ال تتحرك أصالً

 áà ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò}
.(١){å ä ã â

علت حركتها ضمـن توازن دقيق، بـل هو الغاية  وهكـذا جُ
يف الدقّة، سـواء حركتها حول نفسـها، أو حول الشمس، أو ضمن 
مسار املجرة. وهلذا أصبحت كام املهد للطفل، حتى أن القدماء كانوا 
ك حول األرض، ملا وجدوا يف  رون أن الشمس هي التي تتحرّ يتصوّ
هذه األخرية من اسـتقرار وتوازن. وهذا عـني الرمحة اإلهلية وحبّه 
ر يف  خللقه، مما يفرض عىل اإلنسـان مضاعفة اهتاممه بالتأمل والتفكّ

فعل خالقه، وما ينبغي أن يُبدي هو من عبودية خلالقه املتعال.
ا  نعم، إنّ اإلنسان حمجوب بجهله وغفلته، وقد يكون حمجوبً
بأفعاله القبيحة. ومن مسؤوليته أن يبحث عن سبل إزاحة احلجب 

عن نفسه.

دور البشر يف اهلداية
انظروا إىل قوله تعاىل يف هذه السورة: {, - . 

.(٢){4 3 2 1 0 /
ر ضمـري {3} باإلضافـة إىل تعبـري آخـر نجده  فهنـا تكـرّ
يف كلمـة { 4} مـع جمـيء كلمة اليقـني يف هيئة الفعـل، فكأنه 
فعـل اإلنسـان، بام يدل عىل أن مسـؤولية اهلد واليقـني والعرفان 

(١) سورة النمل، آية: ٨٨.
(٢) سورة لقامن، آية: ٤.
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والوصول إىل اهللا سبحانه وتعاىل، هي مسؤولية اإلنسان لنفسه بعد 
ـل عليه ربّـه بخلق األشـياء وباعطائه موهبـة العقل، وبام  أن يتفضّ
أرسـل إليه من األنبيـاء ونصب له من األئمة صلـوات اهللا عليهم، 
وهـذا هـو االبتالء. حقـا حيث جيب عـىل البرش اخـرتاق احلجب 

والوصول إىل نور اهلداية: {1 2 3 4}. 
فهم وهم وحدهم من يوقنون باآلخرة لينقذوا أنفسـهم من 

اجلهل والعذاب املهني واألليم.
رضت عىل  ـل األمانة التـي عُ وهـذا يدعونـا إىل رضورة حتمّ
َ أن حيملنها وأشـفقنَ منهـا، وقبلناها من  أَبَـنيْ سـائر املخلوقات، فَ
دنا بحملها. هكذا علينا أن نرتفع إىل مسـتو الشـهامة  ، وتعهَّ قبلُ

يف أداء مسؤوليتنا، حتى نصل إىل العرفان احلقيقي.
ا ما يف الدنيا، فإنام هو يف احلقيقة متاع زائل، فال يكن أمرنا  أمّ
لنـا إليه من توافه األمور. وإنام علينا أن  ة، فنطغى بام توصّ مَّ علينـا غُ
نجعـل منتهـى غاياتنا معرفة اهللا سـبحانه وتعاىل، ومـن ثم إطاعته 
إطاعة خملصة، ثم اكتشـاف أنظمة احلياة وسـنن اهللا فيها لالستفادة 

منها يف حياتنا حسبام رسمها اخلالق.
.{¬ « ª © ¨} -٣

{Ã} بمعنى نرش، حيث كانت جمتمعة يف مكان ما، فنرشها 
يف األرض، بام فيها املواقع التي ال نتخيّل وجود كائنات حيّة. حتى 
الرتبـة التـي ندوسـها بأقدامنا، فيها من املـواد احليّـة واحليويّة التي 

لوالها لكانت تربة ميتة غري قابلة للزرع.
ره، حتى  وعبارة: {¨ © ª » ¬}؛ أي كلّ ما يمكن تصوّ
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قيـل يف علـم األحياء: إن هنـاك ثالثني مليون نوع مـن الكائنات احليّة 
ا منها. ا واحدً تعيش عىل األرض وفيها، وليس اإلنسان إالَّ نوعً

فرتانـا نقصـد البحار فنمتلئ دهشـة مـن عديـد احليوانات 
عـة والغريبـة. ونقصد األرض وغاباهتـا وصحارهيا وجباهلا،  املتنوّ
لنر أهنا مكتظّة بأنواع احليوانات والدواب والزواحف والطيور، 
وهي –األنواع– حلقات يتصل بعضها ببعض بإحكام متني لتُكمل 

دورة البقاء.
.{² ± ° ¯} -٤

ا لقواعد األدب واإلبداع  اختلف التعبري هنا، تبعً
ا للملـل، وزيادة  األديب اخلـاص بالقـرآن املجيد، طـردً
ا للمتابعة، ثم زيـادة يف الوعي؛ بأن  يف التشـويق، وجذبً
هذه النباتات التي خترج من األرض، تُسقى من السامء، 
حيـث يسـوق اهللا سـبحانه وتعـاىل بعـض اخلالئـق إىل 

ا لنبات األرض. رها مجيعً بعضها ويُسخِّ
ر،  ة الشـمس هلـا دور، وميـاه البحـر تتبخّ فأشـعّ

والرياح تنقل األبخرة لتتكثّف يف السـامء، واجلاذبية هتبط باملياه إىل 
األرض، حتـى تُوصلهـا إىل مواقـع معيّنة، لعلّها تبعـد عن مصادر 

املياه مسافات شاسعة لتُسقى بمياه األمطار.
د فـوق اجلبـال، لتذوب  وبعـض هـذه امليـاه اهلاطلـة تتجمّ
انية يف سـقي  يف فصـل الربيـع أو الصيف. مما يشـري إىل احلكمة الربّ

األرض والنظم العجيب يف اإلرواء.
ا بكلمة {¯} إشـارة إىل قدرة  وأصبح التعبري هنا جامعً

 » إّن اإلنسـان حمجوب 
وغـفلتـه،  ــه  بـجـهل
ــون حمجوًبا  ــد يك وق
بأفعاله القبيحة. ومن 
ــؤوليته أن يبحث  مس
ــة  إزاح ــبل  س ــن  ع

احلجب عن نفسه.
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اهللا اهلائلة يف تسـخري األنظمة الكثرية لتيسري هذه العملية احلكيمة. 
إضافة إىل احتامل أن احلديث سيكون عن احلالة الزوجية يف النباتات 
{μ ´ ³ ¶ ¸ ¹} أي: شيئني متكاملني، سواء كانا 

حيوانني أو نباتني. كيف؟.
ألنّ األرض تتكامل مع السـامء، والريـاح تتكامل مع املياه، 
واألرض تتكامل مع املاء، وبالتايل هناك نوع باهر من التنسـيق بني 

شيئني يسخرمها اهللا تعاىل لتحقيق هدف واحد.

حديث الكرامة
.{¹ ¸ ¶ μ ´ ³ } -٥

 ª} :كـام يقول {¸ ¶ μ } :يقـول القـرآن املجيـد
» ¬}. بمعنـى أن يف كلّ دابّة زوجني، والبرش زوجان، وهكذا 
النبـات. ولزوجيـة األحيـاء والنباتـات دالالت عديـدة، منهـا أن 
حاجـة الـزوج إىل الزوج اآلخر دليل عىل أن هـذا الزوج –املفرد– 
ليس غنيا بذاته، بل هو حمتاج. وهو دليل من األدلّة الكثرية عىل أن 
اهللا سـبحانه وتعاىل –اخلالق– غني، ألنـه ال حيتاج إىل آخر، وليس 
له كفء، يف حني أن كلّ يشء يف احلياة له زوج يتبادل احلاجة معه، 

ا أو حيوانًا أو إنسانًا. نباتً
 ¶ μ } :يف قوله تعاىل ة أخـر ويف البـني مالحظة هامّ
¸ ¹}، وهـي أن معنـى الكرامـة هنا عىل درجـة قصو من 
ا لآلخر، دون حاجة اآلخر  األمهيـة، إذ لو كان أحد الزوجني حمتاجً
إليـه، أو كان أحدمهـا يميل إىل اآلخـر، دون أن يميـل اآلخر إليه، 
ل، حلاجته إىل الثـاين، لكن اهللا  لكانـت اإلهانـة حتـل بالطـرف األوّ
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سـبحانه وتعاىل خلـق يف الذكر رغبـة باجتاه األنثى، كـام خلق فيها 
. وكذلك األمر بالنسـبة إىل كلّ  ا كريـامً ا، زوجً رغبـة فيه، فكانـا معً
يشء يف هذه األرض، إذ هناك حاجة متبادلة، وهي التي حتافظ عىل 
كرامـة األطراف كلّهـا، باعتبار أن كلّ طرف ال حيتاج إىل اآلخر إالَّ 

بنسبة حاجة اآلخر إليه، وهنا حيتفظ بالكرامة. 
واحلديث عن الكرامة حديث غريب يف القرآن احلكيم؛ ألن 
القرآن يرشـدنا إىل أن مع اخللقـة كانت الكرامة من اهللا الذي جعل 
 من العيش ومن النعم، ويف مستو من العطاء  األشـياء يف مستوً

ة. الذي يستشعرون فيه الكرامة، وهذه يف الواقع لفتة قرآنية فذّ
 ـر لـد ر شـجرة يف بيتـك، ولـك أن تفكّ ولـك أن تتصـوّ
مشـاهدتك هلـا يف عديد نعم اهللا سـبحانه وتعاىل التي أسـبغها عىل 
هتا  ، بجامهلـا وأناقتها وقوّ هذه الشـجرة، ولتكن شـجرة تفاح مثـالً
ة الشـمس وماء  وعطائهـا وإعطائها رزقها من مواد األرض وأشـعّ

.السامء وعرشات احلاجات األخر
وإنـك قد تشـاهد شـجرة يانعة عىل مرتفع شـاهق يف جبل، 
فتجهل كلّ أسـباب وجودها، ملعرفتك أهنـا قد نبتت وأينعت دون 
تدخل إنسان، وهي صامدة رغم ما تصادف من حرٍّ وبرد وجفاف 
ا ما قـد محل يف  وغـري ذلـك. وقـد يتأتّى لـك أن تكتشـف أن طائرً
ة بذرة فسقطت من فيه، حتى مرّ عليها زمن فأنبتت  منقاره ذات مرّ

وأينعت شجرة، بعد أن رعتها سنن الرب يف الطبيعة بإذنه تعاىل.
نـا سـبحانه وتعـاىل حينـام خلـق اخللـق كلّهم، من  إذن؛ فربّ
إنسـان إىل حيـوان وإىل نبات، وإىل أرض وقمر وشـمس.. تفضل 
، وهذه هي  عليهـا من النعم وأسـباب الوجود، مـا جعلها به غنيَّـةً
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.{¹ ¸ ¶ μ ´ ³} الكرامة
أن  اإلنسـان  لكرامـة  أراد  قـد  وتعـاىل  اهللا سـبحانه  إنّ  ثـم 
حتفـظ، ومـا أروع أن حتفظ هذه الكرامة ويكون لإلنسـان –املؤمن 
ا– دور فيها. وهكذا نفهم أن اهللا تعاىل ينرص عباده املؤمنني  خصوصً
حينام ينرصونه، وأنه ال يغريّ ما بقوم –يعيدهم إىل حيث 

وا ما بأنفسهم. الكرامة– حتى يغريّ
ونكتـة مهمة أخـر هبـذا الصدد، تتمثّـل يف أن 
احلديث القـرآين عادة ما يبدأ بصيغـة الغائب، ثم ينتقل 

إىل احلارض.
، يقول القـرآن: {& ' ) (  فمثالً
* + , * . /0}(١). فهـو كالم عـن 
ث عنه سبحانه فنتذكره، فكأنا  غائب وهو حارض. ولكن حينام نتحدّ

حرضنا عنده يف الواقع، فنقول: {2 3 4 5}(٢).
ويف هذه السورة، كان احلديث بمفردات الغائب:{¡}، 
{z}، {Ã}.. ثـم قـال: {¶} وهـي مفـردة تعـربّ يف 
الواقع عن احلضور، احلضور معك، واحلديث معك. فقد يصادف 
أن يغفل املؤمن عن ذكر اهللا يف البداية، أو يشـوب فكره نوع اهتامم 

بغريه، ولكنّه حينام يذكر ربّه، فإنه حيرض عنده، ويكون جليسه.
رنا بقوله سـبحانه وتعاىل بخصوص النبيّ  وهذه احلقيقة تذكّ

.(٣){' & % $ # " !} :C موسى
(١) سورة الفاحتة، آية: ٢-٤.

(٢) سورة الفاحتة، آية: ٥.

(٣) سورة مريم، آية: ٥٢.

 » بعض املياه اهلاطلة 
ــوق اجلبال،  تتجّمد ف
لتذوب يف فصل الربيع 
ــري  أو الصيف. مما يش
إىل احلكمة الرّبانية يف 
والنظم  األرض  سقي 

العجيب يف اإلرواء.
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ا، ولكنّه بلطف اهللا وكرامتـه اقرتب واقرتب  فهـو كان بعيـدً
حتى أصبح نجيا.

فاحلكاية يف البدء كانت مناداة ثم أصبحت مناجاة. واملناجاة 
إنام تكون بني اثنني قريبني من بعضهام، يف حني أن املناداة بالعكس. 
وهـذا يف الواقع مـن الـروح األدبيّة الرفيعـة للقرآن وعظمـة آياته 

البليغة جدا.
ف أن نبقى تالميذ  ونحـن إزاء هـذه البالغة السـامية نتـرشّ
ا للقرآن الكريم حتى هنايـة أعامرنا. فكلـام ازدادت معرفتنا  صغـارً
بالقـرآن، عرفنـا املزيد عـن إعجاز أدبـه، ومد عمق أغـواره. مما 
حيملنـا إىل البحـث عمن يدلنـا إىل معاين الذكر، فـال نجد إال النبي 

K وأهل بيته A، الذين أُمرنا اهللا بالرجوع إليهم.
فـال ينبغـي بحال مـن األحـوال الركـون إىل اهلـو ورأي 
ع، وإبـداء اآلراء اجلاهلـة بحقيقة اآليات  الذات، والتفسـري املترسّ

القرآنية املباركة.
بصائر وأحكام « 

م عـىل قاعدة  دَّ قَ ١- النظـام املعـريف اإلسـالمي يُ
التوحيـد، ويتوسـع عـرب فقـه السـنن اإلهليـة ومـن ثم 
األخالق واألحكام واآلداب، وهكذا يمسو املؤمن إىل 
درجة اليقني باآلخرة عرب معرفته باهللا وأسـامئه احلسـنى 

ومنهـا احلكمـة والعزة. وإنام بتحويـل احلياة إىل مدرسـة للعرفان، 
وبالنظر األعمق إىل آيات الرب فيها؛ يشـع نور معرفته عىل أفئدتنا 

بإذنه سبحانه.

ــم أن اهللا تعاىل   » نفه
ــاده املؤمنني  ينصر عب
ــه،  ينصرون ــا  حينم
ــه ال يغّير ما بقوم  وأن
ــث  ــم إىل حي -يعيده
يغّيروا  حىت  الكرامة- 

ما بأنفسهم...
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٢- وهكذا كلام جتلت لإلنسان من خالل النظر يف آيات اهللا 
يف خلقـه قدرته الواسـعة ازداد عرفانًا باآلخرة وأنه سـبحانه بعزته 
يعيـد اخلالئـق وبحكمتـه جيازهيـم، فإمـا يثيبهم برمحتـه أو يعذهبم 

بعدله.
٣- اإلنسـان منهي عـن اتِّباع هواه، وعليـه اخرتاق حجب 
الضـالل وحتمـل أمانـة العقـل وحتـدي ما يعـرتض سـبيل هداه، 

ومعايشة آيات الرب يف اخلالئق.
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سبيل معرفة اللَّـه « 

 ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼}
.{Ê É È Ç Æ Å

***
بعـد مـا اختـرص القـرآن الكريـم يف هـذه السـورة املباركـة 
الكثـري مـن آيـات اهللا تعـاىل يف آية واحـدة؛ مـن السـامء املبنيّة، إىل 
ة، إىل اجلبال الراسـيات، والـدواب املبثوثة، وحتى  األرض املدحوَّ
النباتات املختلفة، التي تعد كل واحدة منها دليالً هيدي إىل خالقها 
نا عرب آية أخر ما نسـتوحي منها من  ومدبرهـا. بعد ذلك، يُبني ربّ

املعرفة اإلهلية.
وليكن باحلسبان أن معرفة اهللا تعاىل ختتلف عن معرفة خلقه، 
وأن املنهـج الذي هيدينا إىل آيات اهللا، خيتلف املنهج الذي هيدينا إىل 

ر به إن شاء اهللا. معرفة خلق اهللا عزّ اسمه؛ وهذا ما نُذكِّ

بني خلق اللَّـه وصناعة البشر
نا املتعال بأن خلق اهللا خيتلف جذريا عن مصنوعات  يذكرنا ربّ
ا ابن آدم؛ فإنه حينام يصنع شيئًا، فإنه  عباده، فهو أحسن اخلالقني. أمّ
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لية لصناعته، إضافة إىل أن صنعه صنعٌ ناقص. وأكرب  ة أوّ حمتـاج ملادّ
دليل عىل ذلك حاجة صناعته إىل التطوير املسـتمر. لكن اهللا تبارك 
وتعـاىل حينـام خلـق اخللق، قـال لـه: ﴿¿ À﴾، وخلقه 
خلقاً حسناً ال يعتوره نقصان، ألنه العامل املطلق بكلّ يشء. فال جيد 

الناظر –اخلبري– خلالً يف خملوقات اهللا ومنظوماهتا وأنظمتها.
قـال اهللا تعاىل: {8 9 : ; >= < ? 
 L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @

.(١){V U T S R Q P O N M

ولعـلّ بعض أشـباه العلامء، حاولـوا البحث عن 
وا هذا اجلزء  ثغـرات معيّنة يف اخللقة، فحال هلم أن يسـمّ
روا بعلمهم شـيئًا ما،  أو ذاك بالزائد، ولكنّهم ما إن تطوّ

حتى بان هلم خطأ رأهيم.
ون خطالً أن بعـض العروق يف  ومـن ذلـك، أهنم كانوا يظنـّ
صدر اإلنسـان كانـت زائدة وال وظيفـة هلا، فقالوا بأهنـا قد تكون 
ر بمـرور الزمن. ولكن  ل الـذي تطوّ مـن بقايا خلق اإلنسـان األوّ
حينام اشـتهرت جراحة القلب اسـتفادوا من هـذه العروق وعرفوا 
لـكلّ منها وظيفته اخلطـرية. وكأن اهللا تبارك وتعاىل قد جعل بعض 
هذه العـروق بمثابة قطع الغيار لالسـتفادة منها يف بعض عمليات 

جراحة القلب.
إنّ خلقـة اهللا متتـاز بالتـوازن الفذ والدقّة املتناهيـة، حتى أنه 
عزّ اسـمه قد وضع اجلبال يف مواضعها. ولـو افرتضنا أن احلضارة 
لت يف وقت ما إىل القدرة عىل نقل اجلبال، فنقلتها من  البرشيّة توصّ

(١) سورة امللك، آية: ٣ - ٤.

إن معرفة اهللا ختتلف  «  
وأن  خلقه،  معرفة  عن 
يهدينا  ــذي  ال ــج  املنه
ــات اهللا، خيتلف  إىل آي
املنهج الذي يهدينا إىل 
معرفة خلق اهللا؛ وهذا 
ر به إن شاء اهللا. ما ُنذكِّ
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ض ملا  مواضعهـا إىل أماكن أخر، فال ريب يف أن األرض سـتتعرّ
ال حتمـد عقباه من الـزالزل والقواصـف والعواصف وغري ذلك. 
والدليـل عىل ذلك، (ظاهرة أنينو) الراهنـة، حيث عمدت البرشيّة 
ا  معقول من غازات معيّنة، فتسبّبت خرقً إىل االسـتفادة بحدود الالَّ
يف الغالف الواقي لألرض، فزادت الفيضانات واألعاصري، وحتى 
ارتفعـت درجات حرارة األرض، ولعلّ ذلك مما تسـبّب بحدوث 

بعض الزالزل هنا وهناك.
بـل إن حيوانًا مـن احليوانات إذا انقـرض أو تناقص عدده، 
فال ريب يف أنه سيؤدّي إىل فقدان حلقة من حلقات البقاء، وكذلك 

األمر بالنسبة إىل النباتات.

املنهج الصائب ملعرفة الرب
انيـة مبثوثة يف كلّ  ولكـن مع ذلك كلّـه، حيث اآليـات الربّ
الوجـود، وكلٌّ منها تدل عىل وحدانيته، ترانا بعيدين عن اهللا، وهو 
األقرب إلينا من حبل الوريد. إنه قريب منّا أشد القرب، فيسمعنا، 
ف إليه  ويسـمع حتاورنا ونجوانا، ولكننا ال نعرفه، أو ال نعري للتعرّ

أمهيّة.
ف إليه؟. وكيف نقرتب منه؟. فكيف نتعرّ

نستفيد من هذه اآلية وآيات مباركات أخر أن املنهج الذي 
ا عن  نا سبحانه وتعاىل خيتلف جذريً نود الوصول عربه إىل معرفة ربّ

أي منهج معريف آخر.
ر  إن عقد البرش العملية تتمثل يف أنه يريد معرفة الرب بالتصوّ
ف إليه كام يتعرف إىل بعض املخلوقات.  أو التشـبيه؛ أي يريد التعرّ
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ر ذات الرب، وال شـبيه لـه يف خلقه حتى يُعرف به.  ال يمكن تصوّ
وإنـام خلقـه يُعرفون به. ولو كان اهللا يُشـبه خلقه ملا كانت بنا حاجة 
ف إليه، ألن  إليه، حيث نكتفي بشبيهه عنه، وملا كنّا نحتاج إىل التعرّ

لدينا ما يشبهه.
إنّ األمـر ليـس كـام حيلـو لبعـض اجلهلـة مـن امللحديـن 
بني من معرفة رهبم، وإنـام معرفتنا باخلالئق وما  واملرشكـني واملتهرّ
فيهـا من حاجـة وحمدوديّة ونقاط ضعف، جعلتنـا نبحث عن ربّ 

كان السبب يف وجود هذه املخلوقات.
فلكـي نعـرف اهللا سـبحانه وتعاىل، البـدّ أن نعرفـه بطريقة 
ا، لزمنا أن نقول:  خمتلفة عن معرفة اخلليقة. فإذا رأينا يف اخللق نقصً
سـبحان اهللا؛ فهـو وحده الـذي ال نقص فيـه. وإذا أدركنـا أن هلذا 
نا ال أجل له. وإذا كانت اخلليقة  ، عرفنا أن ربّ املخلوق أو ذاك أجالً
مؤطرة بحدود الزمان واملكان، فإن اهللا سـبحانه ال حدّ له، ألنه هو 

. اخلالق لكلّ حدّ
ونقـرأ ألمري املؤمنني C يف دعاء الصبـاح هذه املقطوعة 
ةِ  َانَسَ نْ جمُ هَ عَ نَزَّ تَ ، وَ اتِهِ اتِهِ بِذَ ىلَ ذَ لَّ عَ نْ دَ ا مَ الرائعة، حيث جاء فيها: «يَ
 ، اتِ الظُّنُونِ طَرَ نْ خَ بَ مِ رُ نْ قَ ا مَ ، يَ يَّاتِهِ يْفِ ةِ كَ مَ ءَ الَ نْ مُ لَّ عَ جَ ، وَ اتِهِ ْلُوقَ خمَ

ون»(١). بْلَ أَنْ يَكُ انَ قَ لِمَ بِامَ كَ عَ ، وَ يُونِ ظَاتِ الْعُ نْ حلََ دَ عَ عُ بَ وَ
ا مـا نقرأ مثـل هذه الكلـامت الرائعـة عن أهـل البيت كثـريً

A، وهي تشـري بمجموعهـا إىل أن اهللا تعاىل ليس كخلقه، وهو 
 ،وهو سـبحانه ال يُر ،الـذي ليـس كمثلـه يشء؛ إذ كلّ يشء يُر
فال تدركـه األبصار وهو يدرك األبصار وهـو اللطيف اخلبري، وال 

.C (١) مفاتيح اجلنان، دعاء الصباح ألمري املؤمنني
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ك بذاته ملا عاد ربا، تعاىل  تدركـه حتى أوهـام القلوب، ولو كان يُدرَ
اهللا عامّ يصفون.

بْحانَ اهللا».. فذاك يعني أنه تباركت  وحينام يقول القائل: «سُ
ه عن أن يكون له ندٌّ أو شبيه. وبالتايل  أسامؤه ليس كخلقه، وهو منزّ
بعد عن قلبـه هذا احلاجز  ـب عـىل القائل واملعتقـد بذلك أن يُ يتوجّ
بعد عن تفكريه األسـلوب اخلاطئ يف معرفة اهللا؛  النفيس، وبالتايل يُ

أي أسلوب تشبيه اهللا بخلقه. 
وبالضبـط يف اللحظة التي خيـرتق القلب حاجز 
التشـبيه، ويعرف أن ربنا ليس كخلقه، وأنه ليس كمثله 
يشء، وأنه سبوح قدوس، يف تلك اللحظة يرشع القلب 

بمعرفة الرب عرب آياته.
» تعني –أصل ما تعني– أنه  ُ ربَ وإن كلمـة «اهللاُ أَكْ
أكرب من أن يوصف، وأكرب من أن جيار، وأكرب من أن 
يه، وليس أكرب من خلقه من حيث احلجم، إذ  يمكن حتدّ

اهللا ال يُقـاس بطـول أو عرض. ومتى تم قياسـه حتى يمكن معرفة 
حجمه؟.

إنّ املنهـج القرآين يف معرفة اهللا، هو املنهج الذي اسـتقى منه 
أهل البيت A أسـلوب عرضهم للناس كيفيّة معرفة اهللا. وهذا 
ى آيات، سـواء آيات الكتاب، أو  املنهج له كلامته املضيئة التي تسـمّ
 ، يدِ حِ نِ التَّوْ ِ B عَ ـنيْ ُسَ ُّ بْنُ احلْ يلِ ـئِلَ عَ هُ سُ نَّ يَ أَ وِ رُ آيات اخللق. وَ
قُونَ  مِّ تَعَ امٌ مُ وَ انِ أَقْ مَ رِ الزَّ ونُ يفِ آخِ هُ يَكُ نَّ لِمَ أَ لَّ عَ جَ زَّ وَ : «إِنَّ اهللا عَ الَ قَ فَ
ةِ  ـورَ ـنْ سُ ـاتِ مِ اآلْيَ : {! " # $}(١)، وَ ـاىلَ عَ لَ اهللاُ تَ أَنْـزَ فَ

(١) سورة اإلخالص، آية: ١.

ــا أن هلذا   » إذا أدركن
عرفنا  أجًال،  املخلوق 
ــل له.  ــا ال أج أن رّبن
ــة  ــت اخلليق وإذا كان
ــرة حبدود الزمان  مؤط
ــإن اهللا ال  ــكان، ف وامل
حّد له، ألنه هو اخلالق 

لكّل حّد.
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دْ  قَ لِكَ فَ اءَ ذَ رَ امَ وَ نْ رَ مَ : {\ [ ^ _} فَ هِ لـِ وْ يدِ إِىلَ قَ دِ احلَ
.(١)« لَكَ هَ

د أن تعـرف اهللا بالطريقـة التي تعرف  فـال حتاول أهيـا املوحّ
ؤ والتشـبيه والوالدة  هبا خلقه، ألن خلقه يُعرف باحلدوث وبالتجزُّ
والتوالـد، يف حني ال يعرف الرب اال بالتقديس والتنزيه 

والتسبيح.
فـإذا رفع ابن آدم حاجز اجلهل بالقرآن ومنهجه، 
ف  ورفع حاجز التكربّ عىل جربوت اهللا، ومل حياول التعرّ
ف به عىل اخللق.. يف  إىل ربّه باألسـلوب ذاته الـذي يتعرّ
هذه احلالة جيد اهللا سـبحانه وتعـاىل قريبًا منه، متجليًا يف 
آيـات اخللقية؛ وقد شـهده قلبـه، وأضحى عقلـه وعاءً 

حلقائق اإليامن به.
ب إىل اهللا تعاىل بالتسـبيح  ولـذا، نجـد املؤمن الصادق يتقـرّ
 C والتقديـس. وذلـك مصداق ما ورد عن اإلمـام حممد الباقر
ا  لُّ مَ كُ ، وَ هُ نـْ ـوٌ مِ لْ هُ خِ قُ لْ خَ ، وَ ـهِ قِ لْ ـنْ خَ ـوٌ مِ لْ حيـث قـال: «إِنَّ اهللاَ خِ
لِّ  الِقُ كُ اهللاُ خَ ، وَ ْلُـوقٌ وَ خمَ هُ اىلَ فَ عَ الَ اهللا تَ ـا خَ ءٍ مَ ْ ـمُ يشَ يْهِ اسْ لَ عَ عَ قَ وَ

.(٢)« ءٍ ْ يشَ
وهذا هـو التاميز بني اخلالق واملخلوق، حيـث انعدام الندية 

والتشابه.
رت عند  ا الفلسـفة اليونانيّة القديمة التي تسـللت ثم تطوّ أمّ
بعض املسـلمني إىل علم الكالم، فهي قد حاولت تشـبيه اهللا بخلقه 

(١) األصول من الكايف، ج١، ص٩١.

(٢) األصول من الكايف، ج١، ص٨٣.

ــج القرآين يف   » إّن املنه
ــو الذي  ــة اهللا، ه معرف
ــتقى منه أهل البيت  اس
أسلوب عرضهم للناس 
كيفّية معرفته. له كلماته 
آيات،  ــّمى  تس املضيئة 
ــواء آيات الكتاب أو  س

آيات اخللق.
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سعيًا الكتشـاف أبعاده. وهي قد وقعت يف أخطاء كبرية وقاتلة، إذ 
ر اخللق كاخلالق  جهدت إلجياد تسلسل بني الربّ واملربوب، لتصوّ

بمرتبة أنزل.
حتى أن من شـطحات بعض الفلسفات القديمة، تلك التي 
أشـارت إىل وجود مادة (عفنة) قديمة بقدم اهللا، فخلق منها اخللق. 
A وليـد االبتعاد عـن منهـج األنبياء هـذا اخلطـل ليس سـو

ووحـي السـامء يف معرفة الرب. إذ ال يعـدو أن يكون خرافة عفنة، 
منها خرجت عبادة النور والظلمة.

ا منهج الوحي فقد جاء ليُزيل مثل هذه اخلرافات، ويؤكد  أمّ
للمخلـوق بأنـه غـري اهللا، ويسـتحيل أن يرقى املخلـوق فيصل إىل 
زُ املربوب  جْ ، وإن من اخلرافة تنزيل الربّ إىل حيث عَ مستو الربّ

ه وفناؤه. وضعفُ
ا أن من صميم الدين ووحي السـامء، القول  وليكـن واضحً

بـأن مـا يقوم به ابـن آدم من خري، فهو مـن اهللا، ألنه هو 
ده وأعطـاه، فيام ابـن آدم كلّه  الـذي علّمـه وأيّده وسـدّ
ة؛ ومن الضعـف والعجز –إذا  ضعـف وعجز وحمدوديّ
ما أرصّ عليه– يتولّد اجلهل وخبث الرسيرة، فتتولّد عنه 

املعصية والرشك واخلرافة.
ف إىل أنفسنا عىل واقعها وإمكاناهتا.  فتعالوا نتعرّ
نا، فنحس بعمق  وحيث نعرف حقيقة أنفسـنا، نعرف ربّ

احلاجة إىل تأييده وعطائه.

 » ال حتاول أن تعرف اهللا 
بالطريقة اليت تعرف ا 
خلقه، ألن خلقه ُيعرف 
ــزُّؤ  وبالتج ــدوث  باحل
ــبيه والوالدة، يف  والتش
ــرف الرب  ــني ال يع ح
ــس والترتيه  اال بالتقدي

والتسبيح.
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بصائر وأحكام « 

١- أنَّى كانت متانـة صناعة البرش فإهنا بحاجة إىل التطوير، 
يف حني أن خلق اهللا متكامل ال يُر فيه تفاوت، فهذا خلق اهللا فامذا 

صنع اآلخرون!.
٢- عندما نرفع عن بصائر أفئدتنا حجاب تشبيه الرب بخلقه 
نرشع يف االهتداء إليه عرب آياته، فأول معرفته سـبحانه تقديسه عن 

جمانسة خلقه.
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آفاق احلكمة « 

 )  ('  &  %  $  #  "  !}
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من احلديث
 : ولُ قُ ـولَ اهللا K يَ سُ تُ رَ عْ ـمِ : سَ الَ رَ قَ مَ ـنِ ابْنِ عُ ويَ عَ رُ
ـنَ  سَ ، حَ رِ كُّ ثِريَ التَّفَ بْداً كَ انَ عَ لَكِنَّهُ كَ بِيا، وَ نُ نَ امَ نْ لُقْ كُ ْ يَ ـولُ ملَ قـا أَقُ «حَ

.(١)«.. ةِ مَ كْ ِ يْهِ بِاحلْ لَ نَّ عَ مَ ، وَ بَّهُ أَحَ بَّ اهللاَ فَ ، أَحَ الْيَقِنيِ
 : لْتُ : «قُ ـالَ بْـدِ اهللا C قَ ـنْ أَيبِ عَ ريِ عَ صِ قَ ِّ بْـنِ الْ يلِ ـنْ عَ عَ

: {! " # $}؟. هُ لُ وْ ، قَ اكَ لْتُ فِدَ عِ جُ
 .(٢)« انِهِ مَ امِ زَ ةَ إِمَ فَ رِ عْ َ مَ الَ C: أُويتِ قَ

(١) بحار األنوار، ج١٣، ص٤٢٤. 
(٢) بحار األنوار، ج٢٤، ص٨٦.
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تفصيل القول
لعـلّ هـذه اآليـة هـي اآلية املحـور يف سـياق سـورة لقامن، 
يت هذه السـورة  ـمّ باعتبـار أن لقـامن كان متّسـامً باحلكمة، وقد سُ

املباركة باسـمه، إضافـة إىل ابتدائها بقوله سـبحانه وتعاىل: {# 
.{& % $

ما هي احلكمة؟
فـام هي احلكمـة؟ وما هي العالقـة بينها وبني الشـكر؟ وما 
هـي آفاق احلكمـة يف حياتنا؟ هذه أسـئلة تثار حينـام نتدبّر يف اآلية 

نا سـبحانه وتعـاىل: {! " #  الثانيـة عـرش، حيث يقول ربّ
.{$

تقديـم  مـن  بـدّ  ال  املوضـوع،  تفصيـل  يف  البـدء  وقبـل 
مالحظتني:

األوىل: أن احلكمـة هـي مسـتو رفيع يف تكامل اإلنسـان، 
 À¿¾  ½  ¼  »} تعـاىل:  اهللا  يقـول  كـام  ـا  متامً
Á}(١). ولكي يصل اإلنسـان إىل ذلك املستو األسمى من 

حركته التكاملية، ال بدّ له من طي مسافات واسعة.
وهكذا؛ نجد السـياق القرآين هلذه السـورة املباركة محلنا من 
مرحلـة إىل أخر قبل بيان احلكمة. فمن مرحلة اإليامن إىل مرحلة 
اهلـد، وإىل مرحلة الرمحة، وإىل مرحلة اليقني. وهكذا كأنه يأمرنا 
أن نطوي هذه املراحل حتى نبلغ احلكمة، ونتجاوز عقبات الشـك 

(١) سورة البقرة، آية: ٢٦٩.
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وهلو احلديث واالستهزاء، وغريها.
الثانية: فهي تتصل باسـتنطاق القـرآن املجيد، كام أمرنا أهل 

البيت A بذلك.
ويعنـي ذلـك إثارة األسـئلة وتركيـز الفكر سـعيًا للوصول 
ا كام طرحنا األسـئلة عن حقيقـة احلكمة أو  إىل اإلجابـة عنهـا؛ متامً
ا حلياتنا أو  عالقتها بالشـكر، أو كيف نسـتطيع جعل احلكمة معيارً
صبغـةً هلا. فالبدّ أن نطرح مثل هذه األسـئلة عىل القرآن، ونسـعى 
جاهديـن إىل احلصول عىل األجوبة الشـافية عـرب التدبّر العميق يف 

آيات الكتاب املجيد.
ل: ما هي احلكمة؟. السؤال األوّ

د به  يمكـن القول: إهنا ما حيكم به اإلنسـان يف القضايا وحيدّ
بنى عليه احلكم  موقفه من احلوادث. وبتعبري آخر: األساس الذي يُ

الصائب واملوقف السليم. فهي-بتعبري أدق- معيار احلكم.
ا من بني اآلراء، أو  فإذا أراد اإلنسـان أن حيكم، أو خيتـار رأيً
مذهبًـا مـن بني املذاهـب، عىل أن تكـون أرضاها عنـد اهللا، وآمنها 
وأعدهلا؛ فالبدّ له من توفري ميزان ومعيار يسـتند إليه، واحلكمة هو 

ذلك امليزان واملعيار. 

حقائق احلكمة
ولكـن علينـا –إذا اتضـح ذلـك– أن نعـرف مصاديق هذه 

احلكمة ومفرداهتا.
ألـف: فيام يتصل بالعقائـد؛ أي بام يتعلّق بالنظرة الشـمولية 
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للكـون، هناك أسـئلة كثـرية بخصـوص جوهرنا ومصرينـا، عادةً 
ه، واإلجابة  مـا يطرحها اإلنسـان يف مرحلـة نضجـه وبلوغه أشـدّ
يها بالعقائد، حيث النظرة الشمولية إىل  الصحيحة والشافية هلا نسمّ

الكون واحلياة وإىل ذات اإلنسان.
وفيام يتصل هبذه األسـئلة، فإن احلكمة هي الكفيلة باإلجابة 
عنهـا، حيـث هي املنطق السـليم، وهي العقل والوجـدان واحلجة 
البعيـدة عن العاطفـة والتقليد والضغوط اخلارجيّـة، والبعيدة عن 
كلّ املؤثرات السـلبية، وهي يف هنايـة املطاف تفكري ابن آدم بصورة 

مستقلّة وجدية الكتشاف احلقائق.
باء: وفيام يرتبط بالرصاعات االجتامعية، فإنّ احلكمة تقيض 
إىل أن يعلو املرء عىل سلبيات املجتمع، فال يتأثر بضغوطه وخلفياته، 

ليتسنى له أن حيكم بالعدل؛ لنفسه ولغريه.
واحلكمـة يف حياة اإلنسـان نفسـه؛ فينظـر إىل مصاحله نظرة 
شـفافة، فـال يفضلهـا عـىل مصالـح اآلخريـن، وذلك عـرب نظرته 
الشمولية الواعية ليختار –فيام بعد– الطريق األمثل لتحكيم الرأي 
األمثـل واألفضل. فهـو ال يفضل مصلحته عـىل مصالح اآلخرين 
، وإنام خيتار اخلري؛ أي ما ينفع نفسـه  ليـأكل أمواهلـم بالباطل، مثـالً
وينفـع اآلخرين، وهـو عىل يقني بأنـه –لد حتكيـم احلكمة– لن 

يتناقض بمصلحته ومصلحة غريه، العاجلة منها أو اآلجلة.
ل ويتكالب  غـري أن مـن ال يعي احلكمة يف يشء، تـراه يتعجّ
للحصـول عـىل أكثر وأكرب قدر ممكن من النفـع الذايت، أو أنه خيتار 
مصلحتـه العاجلة، ويفضلها عىل مصلحتـه اآلجلة، التي تتمثّل يف 
يها اإلمام عيلّ C يف حديثه املعروف:  سالمة العاقبة، والتي يسمّ
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.(١)« تٍ نَعَتْ أَكَالَ ةٍ مَ لَ نْ أَكْ مْ مِ «كَ
جيم: واحلكمة –كام هو واضح– تقف بالضد من الشهوات 
م ما  قوّ ن اإلنسـان من أن يُ الباطلة واحلرام، ألن هذه األخرية ال متكّ
يواجهه من أفكار وآراء ومواقف. فيام احلكمة تبلغ به إىل حيث جيد 

ا سليامً ليتخذ املوقف السليم من كلّ ما يواجهه يف احلياة. منهجً
ان اإلنسـان  إنّ العقـل –وهـو وعـاء احلكمـة– بمثابة سـكّ
واإلرادة مثـل الكوابـح، وهـو ينطلق برسعـة جهنميّة مـن دوهنا. 
ونقول: رسعة جهنّمية، ألن هذه الرسعة توصله إىل حيث اجلحيم 
ا من الناس  واخلسارة األبديّة إن مل تكن هناك حكمة بالغة، وإن كثريً

هيلكون لعدم استثامرهم عقوهلم.
إذن؛ فاحلكمـة هـي املعيار الصحيـح للتقييم، وهـذا املعيار 
متوفّـر لـد اإلنسـان، وهـو بمسـيس احلاجـة لبلورتـه وتفعيلـه 
ب الشـهوات والضغـوط اخلارجيّة،  واالعتـامد عليـه، يف ظل جتنـّ

واللجوء إىل خالق هذه احلكمة ومؤتيها أهلها، وهو اهللا 
تبارك وتعاىل.

، ولإلنسان أن يصل  بىل؛ إنّ احلكمة مستو سامٍ
إليه ويرقاه بعد اإليامن واليقني وجتاوز العقبات الفكرية 
واالجتامعيـة. واهللا تعاىل قد وفّر البن آدم هذه الفرصة، 
ثنـا اآلية القرآنية عـن لقامن الـذي أُويت احلكمة  دّ كـام حتُ

. فصار حكيامً

(١) هنج البالغة، حكمة رقم: ١٧١.

أن  ــان  اإلنس أراد  إذا   « 
ــار رأًيا، أو  ــم، أو خيت حيك
ــني املذاهب،  ــا من ب مذهًب
على أن تكون أرضاها عند 
اهللا، وآمنها وأعدهلا؛ فالبّد 
له من توفري ميزان ومعيار 
ــتند إليه، واحلكمة هو  يس

ذلك امليزان واملعيار. 



١١٠

آفاق الحكمة

عالقة احلكمة والشكر
ر بقول اهللا عزّ اسمه:  ا العالقة بني احلكمة والشكر، فنذكّ وأمّ
ح هذه العالقة بعد  { ! " # $ % & ')}. وتتوضّ

ل يف معنى الشكر، والثاين يف معنى لفظته. مهام. األوّ متهيدين نقدّ
ـا بالنسـبة إىل معنى الشـكر، فالقـرآن الكريم  أمّ

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬} اإلنسـان:  سـورة  يف  يقـول 
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
Ë Ê É È}(١). ثـم يقول سـبحانه بعد ذلك: 
 .(٢){Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í}

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô} :ثـم يقـول
.(٣){Û

إذن؛ هناك نمطان من البرش:
- شكور وكفور.

- شاكر وكافر.
فمن هو الشاكر يا تر؟ ومن هو الكفور؟.

إنّ الكفـور هـو مـن يواصـل كفرانـه بنعـم اهللا واحـدة تلو 
، وإذ  األخر، حتى يصل به األمر إىل مسـو الكفر باهللا عزّ وجلّ

ذاك يُعاقب بالسالسل واألغالل والسعري.

(١) سورة اإلنسان، آية: ١-٣.
(٢) سورة اإلنسان، آية: ٤.
(٣) سورة اإلنسان، آية: ٥.

ــتوى   » إّن احلكمة مس
ساٍم، ولإلنسان أن يصل 
ــاه بعد اإلميان  إليه ويرق
واليقني وجتاوز العقبات 
ــة واالجتماعية.  الفكري
واهللا تعاىل قد وّفر البن 

آدم هذه الفرصة.
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يف حني أن الشكور، من يشكر اهللا عىل نعمه –ضمن معرفته 
التفصيلة بالنعم، وحسب مستواه اإليامين والعقائدي– حتى يصل 
إىل مستو الرب، وإذ ذاك جيزيه اهللا تعاىل بأعذب الرشاب، الذي هو 

عنوان دخوله وبقائه وخلوده يف اجلنّة.
ونفهم من هذه العالقة –باختصار شـديد نعمد إىل تفصيله 

فيام ييل من البحث– أن الشكر يعتمد عىل ثالث مفردات:
املفـردة األوىل: االعـرتاف بالنعمة وفهمها. علـامً بأن الكثري 
نْ يقـع يف براثن الـرشك يفتقـرون يف احلقيقـة إىل معرفـة النعم،  ـَّ ممِ

وأبعادها عىل األقل.
املفـردة الثانية: معرفة املنعـم، أو معرفة أن ما لدينا من النعم 

مل تكن، ثم كانت.
املفردة الثالثة: احتامل زوال النعمة. مما يوضح أمهيّة السـعي 
إىل املحافظة عليها بإبداء الشـكر، وبالقيام بام تلزم من مسؤوليات؛ 
مثل عدم اإلرساف فيها، ومثل تزكيتها وإخراج حق املحتاج منها.
ا باإلبقاء عىل عواملها، كأن يشكر  وشـكر النعمة يتأتى أيضً
ته وأمنه وجتارته، ليكون باعثًا  املرء من يساهم يف املحافظة عىل صحّ

هلم عىل أداء واجباهتم هبذا الصدد.
والشكر قد يأخذ يف أغلب األحيان صبغة عملية، ومصداق 
ذلـك، قـول اهللا تعـاىل: {Ã Â Á À}(١)، ومل يقـل هلم: 
اشـكروا يـا آل داود. وخوطب آل داود هبـذه الصيغة، ألهنم كانوا 
حيكمـون البـالد والعباد. واحلكـم واقع عمـيل، وعملهم اخلالص 

(١) سورة سبأ، آية: ١٣.
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لوجـه اهللا توفري حاجات الناس نوع شـكر مطلوب. أي أن شـكر 
ا لفظيا فحسـب، فإذا قرصّ احلاكم  احلاكم ال ينبغي أن يكون شـكرً
ومـن يعملـون حتت امرتـه ونفـوذه يف أداء مسـؤولياهتم، فإهنم يف 
احلقيقـة يقعـون يف فخ كفـران النعم، وإن وردت مفردات الشـكر 

عىل ألسنتهم.
ـا املعنـى األقـرب –كام يبـدو– للكلمـة { % & '}  أمّ
د فيه وتنبثق منه. فكان  فيشري إىل أن احلكمة هي الشكر هللا، وتتجسّ

الشكر الذي يامرسه لقامن، هو منطلق احلكمة التي حظي هبا.
فمن ال يملك فضيلة الشـكر، ال يعرف معنى احلكمة. وكام 
ا لقامن، فقد أُويت  ا. أمّ أن الشكر درجات، فإن احلكمة درجات أيضً
ا لـورود مفـردة احلكمة بصيغة  احلكمـة بإطالقهـا وعمومهـا، نظرً
التعريف، ودرجات احلكمة يف معرفة اهللا، ومعرفة الكون، ومعرفة 
املنطق السـليم، ومعرفـة املجتمع، واختيـار التيـار األفضل، وفيام 

يتصل بحياة اإلنسان الفرديّة.
واملفردة العملية للشـكر، أن كلّ نعمة هلا شـكرها، والشكر 
ف فيـه، وشـكر العلم يف  ـة الترصّ عـىل نعمـة املـال بإنفاقـه وبصحّ
ة اسـتخدامها يف الطرق  نـرشه وتعليمـه، ويف اجلـاه بذلـه، ويف القوّ

واألساليب الصاحلة. وهكذا لكلّ نعمة شكرها اخلاص هبا.

هكذا تتوّلد احلكمة
مـن اآلفـاق السـامية للحكمة أن هبـا يكون منطـق املؤمنني 
ا منهجيا، به يغورون يف أعامق  ، ويكون تفكريهم تفكريً ا سليامً منطقً

احلياة، ويعون سنن اهللا فيها.
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 ،ولعلّ السبب الذي يربط بني الشكر ونعمة احلكمة واهلد
أن احلكمـة تعني املعرفـة العميقة للحقائـق والتكيّف معها بصورة 

مطّردة.
ة عوامل، منها: إن هذه احلكمة وليدة عدّ

: السكينة: أوالً
إذ النفـس املضطربـة تعجز عن االسـتقرار عـىل فهم، وكلّام 
كانـت نفـس املـرء أكثـر طمأنينة وسـكينة، كانـت أقـرب إىل فهم 
ا  احلقيقـة واإليامن هبا؛ ولذلك، نقرأ يف قول رسـول اهللا K: «إِذَ

.(١)«.. ةَ مَ كْ ِ لَّقَى احلْ هُ يُ إِنَّ ، فَ نْهُ نُوا مِ ادْ وتاً، فَ مُ نَ صَ مِ تُمُ املُؤْ أَيْ رَ
فهـي تتصـل بالصمـت الناتـج عـن االسـتقرار الروحـي 
والنفـيس، وتتصـل بالتفكري العميـق. وليس التفكـري املنهجي إالَّ 

ا لتمتّع الفرد بنفس هادئة. وليدً
وواضـح أن اطمئنـان النفـس وعـدم توترهـا واضطراهبا، 

أنه مرياث الشـكر، ألن الشـكور ينظر إىل نعم اهللا تعاىل 
فيطمئـن قلبـه هبـا، ويعرتف هبا، وتُشـغل نفسـه هبا عن 

غريها مما يفتقدها.
فـإذا دعونا اهللا تبارك وتعاىل وسـألناه العافية، ال 
نلبـث أن ندعـوه بعـد ذلـك أن يرزقنا الشـكر عىل هذه 
العافيـة املطلوبـة. فإذا كنّا نعتقد بأن العافية هي سـالمة 
تـه، فإن الشـكر عـىل العافية، هو سـالمة  اجلسـد وصحّ

ة الروح. النفس وصحّ

(١) بحار األنوار، ج١، ص١٥٤.

يتأتى  النعمة  ــكر  ش  « 
عواملها،  على  باإلبقاء 
ــن  ــرء م ــكر امل كأن يش
يساهم يف املحافظة على 
ــه وأمنه وجتارته،  صّحت
على  هلم  ــا  باعًث ليكون 

أداء واجبام..
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والعالقـة بـني االطمئنـان النفـيس والقـدرة عـىل التفكـري 
املنهجي، عالقة معروفة وواضحة، وال حاجة لكثري من الرشح.

ثانيًا: معرفة املنعم:
الشـكر ينتهي بالشـاكر إىل معرفـة املنعم احلـق، ألن التأمل 
 . يف النعمـة وأسـباهبا جيعلنا هنتـدي إىل من أنعم وهـو اهللا عزّ وجلّ
ولذلـك، فـإنّ الفالسـفة حينـام أرادوا رشح معنى العبـادة، قالوا: 
، والشـكر جتسـيد ملا يطـرأ عىل ضمري  إنّ شـكر املنعم واجب عقالً

اإلنسان.
وأهم نوع من أنواع الشـكر وأجالهـا، أن نعرف خالقنا هو 
ل. وقد روي عـن اإلمام جعفر الصادق C أنه قال:  املنعـم األوّ
قَّ  ينِ حَ رْ كُ ـى: اشْ وسَ ا مُ ـى C يَ وسَ لَّ إِىلَ مُ جَ زَّ وَ ى اهللاُ عَ حَ «فِيامَ أَوْ

ي. رِ كْ شُ
رٍ  كْ نْ شُ لَيْسَ مِ ، وَ كَ رِ ـكْ قَّ شُ كَ حَ رُ ـكُ يْفَ أَشْ كَ بِّ وَ ا رَ : يَ الَ قَ فَ

؟. َّ يلَ تَ بِهِ عَ مْ أَنْتَ أَنْعَ كَ بِهِ إِالَّ وَ رُ كُ أَشْ
كَ  لـِ ذَ أَنَّ  ـتَ  لِمْ عَ ـنيَ  حِ نِي  تَ رْ ـكَ شَ نَ  اآلْ ـى؛  وسَ مُ ـا  يَ  : ـالَ قَ

نِّي»(١). مِ
ومعرفة املنعم تؤدّي إىل عدم االغرتار هبا، يف حني أن اجلهل 
يان يف كثري  باملنعـم من ناحية، وتواتـر النعم من ناحية أخـر، يؤدّ

من األحيان إىل الغفلة عن شكر املنعم.
ـة إىل مضاعفـة املعرفة باهللا  بـىل؛ إن تواتـر النعم بحاجة ماسّ
املنعـم، ليتـم التوازن وحيصل الشـكر املطلوب واملناسـب من قبل 

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص٩٨.
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C اد م عليه. وقد ورد يف الدعاء عن اإلمام السجّ اإلنسـان املُنعَ
.(١)«.. لِكَ عُ طَوْ تَابُ كَ تَ رِ كْ ةِ شُ امَ نْ إِقَ نِي عَ لَ هَ ي؛ أَذْ ِ قوله: «إِهلَ

ر منها إمامنا عيل بن  وهذه هي حالة اإلنسان اجلاهل التي حذّ
احلسني السجاد C، إذ يصاب غري العارف بموجة من الذهول 
نْ  مَّ وتيار من الغفلة، عندما تتواتر عليه النعم، فإذا به ينشـغل هبا عَ

أنعمها عليه. والعياذ باهللا.
ثالثًا: معرفة الوسائط:

ثـم إنّ اإلنسـان حينام يعرف املنعم، فإنـه هيتدي بإذن اهللا إىل 
معرفة وسائط النعم، إذ إن العلم احلق هو العلم باهللا.

ـع، حتى يعـرف املرء من  ثـم ال يلبـث هـذا العلـم أن يتوسّ
جعلهـم اهللا تعـاىل وسـيلة إىل إيصـال النعمـة إليه؛ مثـل األبوين، 
والزوجـة والزوج، والعلـامء واألصدقـاء، وأويل األمر الصاحلني. 

ومعرفتهم تدعو إىل مزيد من اهلداية.
ذلك أن اإلنسـان حينام يتحىلّ بفضيلة الشـكر، ويكون عىل 

ن أنعم عليه.  استعداد دائم إلبدائها، يبحث عمّ
جتد ذلك يف شخصية لقامن، حيث قال اإلمام جعفر الصادق 
الً  وْ عْ قَ ـمَ ْ يَسْ ملَ C حينام سـأله محاد: عن لقامن وحكمته، قال: «وَ

.(٢)«.. هُ ذَ نْ أَخَ مَّ عَ هِ وَ ريِ سِ فْ نْ تَ أَلَ عَ نَهُ إِالَّ سَ سَ تَحْ دٍ اسْ نْ أَحَ طُّ مِ قَ
ا: معرفة األسباب: رابعً

ف عـىل العوامل  إن شـكر النعمـة يدعو الشـاكر إىل أن يتعرّ
(١) الصحيفة السجادية، مناجاة الشاكرين.

(٢) تفسري القمي، ج٢، ص١٦١.
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املساعدة عىل بقاء النعمة، فيحاول املحافظة عليها بشكل عميل. إذ 
ة مثلٌ عىل  النعـم عادةً ما ال تبقى، مـا مل حيافظ الفرد عليها. والصحّ
ة،  ا يشـكر ربّه عىل نعمة الصحّ ر فردً ذلك، حيث ال يمكن أن نتصوّ
ط هبا وال هيتم لصوهنا. وكذلك نعمة األمن واملال واجلاه  وهـو يفرّ

والعلم وغري ذلك.
واملؤمـن يتفطّن مـن خالل الشـكر، ومن خالل 
اهتاممه بعوامل وجـود النعمة وبقائها، إىل حقائق احلياة 
وسننها العميقة. هذه السـنن الثابتة التي ال تعرف اهلزو 
واللعـب. ولذلـك، أضحـى الشـكور فطنًا ذكيـا، ينظر 
إىل األمـور نظـرةً عميقة، ومن خالل نظرتـه وبحثه عن 
ف شـيئًا فشـيئًا إىل حقائـق الكون  عوامـل النعمة، يتعرّ

واحلياة االجتامعية والسياسيّة والثقافية واالقتصادية.
ولعـيلّ قد خلصت إىل هذه احلقيقة من خالل قراءيت لآليتني 
(١٢٠–١٢١) مـن سـورة النحـل املباركـة، حيـث قـال اهللا عـزّ 

اسـمه: {5 6 87 9 : ; > = < ? @ 
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يا كمرياثٍ لشـكره. وإذا  وهـذا االجتباء وهذه اهلداية قد تأتّ
كنـت أكثـر دقّة، وجـدت العالقة قريبـة من قوله تعـاىل: {> = 
< ? @ CB A}، ألن الشـكر يقـف يف النقطة 

املقابلة للرشك.
ـه إىل اهللا املنعـم، يف حـني أن الرشك هو  فالشـكر هـو التوجّ
ـه إىل غـري اهللا املنعم، وإرشاك غري اهللا يف النعمة، وحيث يظن  التوجّ
املـرء أن مـا به من النعـم قد جاءته من غـري اهللا، فإنـه ال يُعري أمهيّة 

ــامية  الس اآلفاق  من   « 
ــا  بـه أن  ــة  للحـكم
ــق املؤمنني  ــون منط يك
ــليًما، ويكون  منطًقا س
ــًريا  تفـك ــم  تفـكريه
يف  يغورون  به  منهجيًّا، 
ويعون  ــاة،  احلي أعماق 

سنن اهللا فيها.
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لرضورة شكر اهللا وإبداء الطاعة له، وهذا هو الرشك بعينه.
وهبـذا الصدد، قيل: إنّ رجالً أُخذ إىل احلجاج بتهمة باطلة، 
ل قتلـه إىل صباح  فأمـر احلجاج بـرضب عنقه، فطلـب منه أن يُؤجّ
ي ما عليـه من ديون. فلم  الغـد، ليذهب إىل أهله ويودّعهم ويسـوّ
يقبـل منه احلجـاج ذلك، إالَّ أن يأتيه بكفيـل. فنظر املتهم يف وجوه 
ا، إالَّ أنه  مـن كانوا حارضين يف قاعة القـرص، فلم يعرف منهم أحدً
طلـب مـن أحدهم أن يكفلـه، فقبل عـىل أن يأتيه يف صبـاح الغد. 

د له املتهم. فتعهّ
ا من القتل إذا مل  ا خائفً قً ـا الرجل الكافل فقد بـات ليلته أَرِ أمّ

يأته الرجل املتهم.
وحينـام أصبح الصبـاح أرسع إىل مكان املوعـد الذي حدده 
مع الرجل، فرآه يرسع إليه، فقال له: ما الذي جاء بك وأنت تعرف 

إرصار احلجاج عىل قتلك؟.
فأجابه: جاء يب وعدي لك.

فانطلقا إىل احلجاج الظامل الذي سـأله عن هتمته، 
متـي. وحينام حتقق احلجاج مل يره  فأجابـه: ال أدري ما هتُ
ا لئالَّ يندم  إالَّ بريئًا، فأطلق رساحه، فغادر الرجل مرسعً

احلجاج عىل إطالق رساحه.
ـا الكفيـل؛ فقـد تسـاءل يف نفسـه عـن سـبب  أمّ
ه إليه بكلمة شـكر واحدة،  مغادرة الرجل دون أن يتوجّ

له وأنقذ حياته. وهو الذي تكفّ
ويف اليوم التايل جاءه الرجل، فجلس عنده وسلّم عليه وقال 

ــة املنعم تؤّدي  معرف «  
إىل عدم االغترار ا، يف 
ــل باملنعم  حني أن اجله
ــر  ــة، وتواتـ ــن ناحي م
النعم من ناحية أخرى، 
ــن  ــري م ــان يف كث يؤّدي
ــان إىل الغفلة عن  األحي

شكر اُملنعم.
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ا، وقد كنت سببًا يف إنقاذ حيايت.  له: إن لك عيلَّ حقا كبريً
: ولكنّك رسعان ما ذهبت ومل تشكرين باألمس  فسـأله قائالً

وقد كنت تستطيع ذلك.
فأجابه الرجل: لقد أرسعت باألمس وقضيت ليلتي أشـكر 
اهللا، ألنه هو الذي أنقذين، ثم جئتك اليوم أشكرك ليتم شكري هللا. 

فأعجب الرجل بقوله هذا واستحسنه.
ه املرء بالشـكر إىل طبيبه أو معلّمه  بىل؛ إن من اجليّد أن يتوجّ
ه بأصل الشـكر؛  ه، ولكنّه ملزم يف الوقت ذاته أن يتوجّ أو أبيه أو أُمّ
قبل ذلك وبعده إىل اهللا سـبحانه وتعاىل، ألنه هو مهيئ األسـباب، 

وهو أسبغ النعمة عليه.
ة واألمان مها  ا لكلّ إنسـان أن نعمتَـي الصحّ وليكن واضحً
ه بالشـكر إىل اهللا  أعظـم نعمتني ظاهرتـني عليه، فينبغي له أن يتوجّ
سـبحانه وتعـاىل عـىل أنه حيفظـه مـن آالف األنواع مـن األمراض 
املكتشـفة حتـى اآلن وغـري املكتشـفة، وعىل أنـه حيفظ لـه أمنه من 
أعدائـه من أنـواع املجرمـني والسـفهاء، فضالً عن احلـوادث غري 

املتوقّعة.
وهنـاك نعـم أخر أعمـق من هاتـني النعمتـني، مثل نعمة 
اهلـد والعقـل واإليـامن والسـلوك القويـم، ونعمة غنـى النفس 

والقناعة وحمبّة اآلخرين املتوجهة إليه، وغري ذلك.
انية عىل اإلنسـان، هلا طابع خفـي، مثلام يدرأُ  وهنـاك نعم ربّ
ف املـرء عليها، ومنها ما  تعـاىل عنه وهو يف سـكينة النوم، وقد يتعرّ
ه  يبقـى جمهوالً حتى يغادر هـذه الدنيا؛ مما جيدر باإلنسـان أن يتوجّ
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بالشكر إىل اهللا تبارك وتعاىل عىل ما يدفع عنه من األخطار املكشوفة 
وغري املكشوفة، فضالً عن النعم التي يلمسها ويشهدها.

اإلمام الصادق C يتحّدث عن لقمان
مما روي بشـأن لقامن احلكيم وأسـباب بلوغه إىل ما بلغه من 
املكانة السـامية، قول موالنا وإمامنـا جعفر الصادق C، حيث 
لٍ  الَ أَهْ الٍ وَ الَ مَ ـبٍ وَ سَ ةَ بِحَ مَ كْ ِ نُ احلْ امَ َ لُقْ ا أُويتِ اهللا مَ ا وَ جـاء فيه: «أَمَ
رِ اهللا،  يـا يفِ أَمْ وِ ـالً قَ جُ انَ رَ هُ كَ لَكِنـَّ ، وَ َـالٍ الَ مجَ ـمٍ وَ سْ ـطٍ يفِ جِ الَ بَسْ وَ
يدَ  دِ ، حَ رِ كْ يـلَ الْفِ ، طَوِ يـقَ النَّظَرِ مِ ـكِيناً، عَ ـاكِتاً سَ عاً يفِ اهللا، سَ رِّ تَوَ مُ
ىلَ  نَ النَّاسِ عَ دٌ مِ هُ أَحَ ـرَ ْ يَ ملَ ، وَ طُّ َاراً قَ نَمْ هنَ ْ يَ . ملَ ِ نٍ بِالْعِربَ ـتَغْ سْ ، مُ النَّظَـرِ
ظِهِ يفِ  فُّ َ حتَ هِ، وَ وقِ نَظَرِ مُ عُ هِ، وَ ِ رتُّ ةِ تَسَ دَّ ـالٍ لِشِ تِسَ الَ اغْ ائِطٍ وَ الَ غَ لٍ وَ بَوْ
 ْ ملَ ، وَ طُّ ـبْ قَ غْضَ ْ يَ ملَ ، وَ ثْمِ ِ ـةَ اإلْ َافَ طُّ خمَ ءٍ قَ ْ ـنْ يشَ ـكْ مِ حَ ْ يَضْ ملَ . وَ هِ ـرِ أَمْ
نَ  زِ الَ حَ يَا، وَ نْ ـرِ الدُّ نْ أَمْ اهُ مِ ءٍ إِنْ أَتَ ْ حْ لِيشَ ـرَ فْ ْ يَ ملَ ، وَ طُّ ـاناً قَ حْ إِنْسَ زِ امَ يُ

. طُّ ءٍ قَ ْ ىلَ يشَ ا عَ نْهَ مِ
مْ  هُ ثَرَ مَ أَكْ دَّ قَ ، وَ ةُ ثِريَ دُ الْكَ الَ َوْ لِدَ لَهُ األْ وُ ـاءِ وَ نَ النِّسَ حَ مِ دْ نَكَ قَ وَ

. مْ نْهُ دٍ مِ تِ أَحَ وْ ىلَ مَ امَ بَكَى عَ اطاً، فَ رَ إِفْ
 ْ ملَ ، وَ امَ يْنَهُ لَـحَ بَ نِ إِالَّ أَصْ تَتِالَ قْ نِ أَوْ يَ ـامَ ْتَصِ ِ خيَ لَـنيْ جُ ـرَّ بِرَ مُ ْ يَ ملَ وَ
ـنَهُ  سَ تَحْ دٍ اسْ نْ أَحَ طُّ مِ الً قَ وْ عْ قَ ـمَ ْ يَسْ ملَ ا، وَ زَ اجَ َ تَّى حتَ امَ حَ نْهُ ـضِ عَ مْ يَ
اءِ  هَ قَ ـةَ الْفُ َالَسَ رُ جمُ ثـِ كْ انَ يُ كَ ، وَ هُ ـذَ ـنْ أَخَ مَّ عَ هِ وَ ـريِ سِ فْ نْ تَ ـأَلَ عَ إِالَّ سَ

. ءِ امَ كَ احلُ وَ
َّا  اةِ ممِ ثِي لِلْقُضَ ْ ، فَريَ طِنيَ الَ السَّ املُلُوكَ وَ اةَ وَ ـى الْقُضَ غْشَ انَ يَ كَ وَ
مْ يفِ  أْنِينَتِهِ طُمَ اهللا وَ ِمْ بـِ هتِ طِنيَ لِغِرَّ ـالَ السَّ مُ املُلُـوكَ وَ حَ رْ يَ ، وَ تُلُـوا بِهِ ابْ
زُ بِهِ  ِ ْرتَ حيَ اهُ وَ ـوَ دُ بِهِ هَ َاهِ جيُ ـهُ وَ سَ فْ لِبُ بِهِ نَ غْ ا يَ مُ مَ لَّ تَعَ يَ ُ وَ تَربِ عْ يَ ، وَ كَ لـِ ذَ
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. يْطَانِ نَ الشَّ مِ
انَ الَ  كَ ، وَ ِ ـهُ بِالْعِربَ سَ فْ ي نَ ارِ دَ يُ ، وَ رِ كُّ بَـهُ بِالتَّفَ لْ ي قَ اوِ ـدَ انَ يُ كَ وَ

. ةَ مَ نِحَ الْعِصْ مُ ةَ وَ مَ كْ ِ َ احلْ لِكَ أُويتِ بِذَ ، فَ نِيهِ عْ نُ إِالَّ فِيامَ يَ ظْعَ يَ
فَ  تَصَ نيَ انْ ةِ حِ ئِكَ نَ املَالَ ائِفَ مِ وَ ـرَ طَ اىلَ أَمَ عَ تَ كَ وَ بَـارَ إِنَّ اهللا تَ وَ
مْ  اهُ رَ الَ يَ عُ وَ مَ يْثُ يَسْ نَ حَ امَ ا لُقْ وْ نَادَ ؛ فَ ةِ ائِلَ يُونُ بِالْقَ أَتِ الْعُ دَ هَ ارُ وَ النَّهَ
 َ مْ بَنيْ كُ ْ ضِ حتَ َرْ ةً يفِ األْ لِيفَ لَكَ اهللاُ خَ ْعَ لْ لَكَ أَنْ جيَ ! هَ نُ امَ ا لُقْ الُـوا: يَ قَ فَ

؟. النَّاسِ
هُ إِنْ  َنَّ ؛ ألِ ةَ الطَّاعَ عَ وَ ـمْ السَّ لِكَ فَ يبِّ بِذَ ينِ رَ ـرَ : إِنْ أَمَ نُ امَ ـالَ لُقْ قَ فَ
ينِ  َ ريَّ ـوَ خَ إِنْ هُ نِي، وَ مَ صَ عَ ي وَ نـِ لَّمَ عَ ، وَ يْـهِ لَ ي عَ نـِ انَ كَ أَعَ لـِ ـلَ يبِ ذَ عَ فَ

. افِيَةَ بِلْتُ الْعَ قَ
؟. الَ َ قَ ! ملِ نُ امَ ا لُقْ : يَ ةُ ئِكَ الَتِ املَالَ قَ فَ

 ، ينِ نَ الدِّ لِ مِ دِّ املَنَازِ َ النَّاسِ بِأَشَ مَ بَنيْ كْ َنَّ احلُ -: ألِ نُ امَ قْ الَ لُ -قَ
 ، انٍ كَ لِّ مَ نْ كُ ـمُ مِ ـاهُ الظُّلَ غْشَ يَ انُ وَ عَ الَ يُ لُ وَ ْذَ ا خيُ ءً مَ بَالَ ا وَ ثَـرُ فِتَنـً أَكْ وَ
إِنْ  ، وَ لَمَ يِّ أَنْ يَسْ رِ بِاحلَ قَّ فَ ابَ فِيهِ احلَ : إِنْ أَصَ نِ يْ رَ َ أَمْ نْهُ بَنيْ بُهُ مِ احِ صَ وَ
نَ  وَ انَ أَهْ ا كَ عِيفً ضَ لِيالً وَ يَا ذَ نْ نْ يفِ الدُّ كُ نْ يَ مَ . وَ نَّةِ يقَ اجلَ رِ طَأَ طَ طَأَ أَخْ أَخْ
يَا  نْ تَارَ الدُّ نِ اخْ مَ ا. وَ يفً ِ يا رشَ ِ امً رسَ كَ ونَ فِيهِ حَ نْ أَنْ يَكُ ادِ مِ يْـهِ يفِ املَعَ لَ عَ

.(١)«.. كُ تِلْكَ رَ الَ تُدْ هِ وَ ذِ ولُ هَ امَ تَزُ تَيْهِ ا كِلْ َ مهُ ُ ْرسَ ةِ خيَ رَ خِ ىلَ اآلْ عَ
وممـا يـدل عـىل أنـه مـن املمكـن لشـخص يتبـع املنهجيّـة 
الصحيحـة، وأعني هبـا منهجيّة الشـكر، ومنهجيّة النظـر العميق، 
ـى احلكمة، فـال يتعامل مـع قواعد احلياة  لقّ ومنهجيّـة احليـاء، أن يُ
وجمرياهتا باسـتخفاف وبعبثيّة، وإنام يبحث من خالهلا، وباستمرار 

(١) تفسري القمي، ج٢، ص١٦٢ - ١٦٣.
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عـامّ ينفعـه وينهض بمسـتواه، ويبتعد به عن مواقـع اخلطأ والزلل، 
لينتهي إىل حيث هييمن عىل هواه ويزيد من علمه وعقله.

احلكمة بني الصرب والشكر
ومـن عظيـم احلكمـة وعنواهنا الشـكر أهنـا تنفع اإلنسـان 
يف أحلـك الظروف التـي يمرّ هبـا، أو مترّ به خالل حياتـه، فيواجه 
نْ  بحكمته وبشـكره ساعات احلرج بكل وعي وشـجاعة وأمل بِمَ
خلقه وأنعم عليه، دون أولئك الذين ينهزمون عند أبسـط املواقف 

واالمتحانات، الفتقارهم إىل احلكمة ونضج الشخصيّة.
ولذلـك، جتـد يف اآليـات والروايات حديثًا عـن الصلة بني 

الصرب والشكر، كقوله تعاىل: {¬ ® ¯ ° ± ² 
.(١){³

 ْ ابِرٌ يفِ اءِ صَ َّ ْ الْرسَّ ـاكِرٌ يفِ نِ شَ مِ وقـول اإلمام عيل C: «املُؤْ
ا. ا واحتسابً ا وشكرً »(٢). صربً اءِ خَ ْ الْرَّ ائِفٌ يفِ ءِ خَ الْبَالَ

والعالقة بني الصرب والشكر تتمثّل يف أن اإلنسان 
الشـكور ينظر إىل اإلجيابيّات، وهي نعـم اهللا تعاىل، فإذا 
فقـد نعمـة واحدة منها ال جيزع وال هيلع، وإنام يسـتغني 
ـنْ يتصف هباتني   بغريها مـن النعم. حتى أن مَ ويتقـوّ
الصفتـني الرائعتـني تراه دائـم االنـرشاح، وإن اقرتبت 
روحه من مغادرة بدنه، ألنه ير مقام السـعادة املُعدّ له 
د  عند اهللا تعاىل قبـل أن يُفارق احلياة، هذا فضالً عن جمرّ

(١) سورة إبراهيم، آية: ٥.
(٢) غرر احلكم، حكمة رقم: ١٥٢٥.

ــكر هو التوّجه هللا  الش «  
املنعم، يف حني أن الشرك 
هو التوّجه لغريه، وإشراك 
ــريه يف النعمة، وحيث  غ
ــا به من  ــن املرء أن م يظ
ــد جاءته من غري  النعم ق
ــري أمهّية  ــه ال ُيع اهللا، فإن

لضرورة شكر اهللا.
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افتقاده لنعمة من النعم.
ون عامّ لدهيم  ا من العلـامء يتجىلّ علمهم ويُعـربّ بـل إنّ كثـريً
من وعي وإهلام يف خضم الظروف الصعبة والقاسية، فهم ال تتجىلّ 
شـخصيّاهتم عىل حقيقتهام كام هي تتجىلّ يف ساعات املحنة والفتنة، 
فيظهـرون كأسـمى األشـخاص وأروعهـم؛ ألهنـم ال 
م واالنزعـاج، أو لنقل: هكذا  ر والتـربّ يعرفـون التضجّ
ربّتهـم احلكمـة وعلّمهم الشـكر وقادهم الصـرب، إزاء 

توافر وتواتر النعم، أو افتقادها.

ثقافة الشكر تصنع احلضارة
انطلقت احلضارات البرشية من الشـكر، ولكنّها 
انتهت وتالشت عند نقطة الكفر باهللا أو بأنعمه. وحينام 
نـدرس تاريخ احلضارات، نجد هذا اخلـط البياين كيف تتصاعد به 
احلضارة اإلنسـانية مع الشكر، وكيف تتوقّف دون الشكر، وكيف 

تصل إىل أدنى اهلبوط عند الكفر باهللا أو بنعامئه وآالئه.
ا– هو وعـي النعم ومعرفـة املنعم  والشـكر –كـام بيَّنَّا سـابقً
واملحافظـة عىل عوامل النعمة، حيث يعي ابن آدم طاقاته واألرض 
املحيطـة بـه والوقت الذي يعيشـه. هـذا الثالثي؛ أي: (اإلنسـان، 
والطبيعة، والزمان) إذا وعى الفرد حقائقه الثالث، تبتدئ احلضارة 

م. وينطلق يف التقدّ

عقىب الكفر بالنعم
ا القـول –منطلقني مـن القـرآن املجيد– عن  وقـد سـبق منـّ
ث عن القسـم الثاين من اآلية  آفاق احلكمة والشـكر، فتعالوا نتحدّ

ــرب  ــني الص ــة ب العالق «  
أن  يف  ــل  تتمّث ــكر  والش
ــكور ينظر  ــان الش اإلنس
إىل اإلجيابّيات، وهي نعم 
ــاىل، فإذا فقد نعمة  اهللا تع
واحدة ال جيزع وال يهلع، 
ــّوى  ــتغين ويتق ــا يس وإمن

بغريها من النعم.
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الثانية عرشة من سـورة لقامن، حيث جاء فيه: {/ 0 1 2 3 
.{4

فنقول: إننا ال نستطيع أن نعرف الشكر بواقعه العميق، ما مل 
ة للشكر. ف الكفر، باعتباره الصفة املضادّ نعرّ

أنواع الكفر
الكفر بالنعم أو الكفر باملنعم، وهو أعظم الكفر، يعني أحد 

أمور:
ألف: اجلهل بالنعمة:

ا وماءً ثـم يفتقر،  ـا عدم وعي النعمـة، كمن يملـك أرضً إمّ
 ، رث هذه األرض ثم تسـقى ماءً لعـدم وعيه بأنه مـن املمكن أن حتُ
لتنبت ما ينفع الناس. وهذا مثل ابن آدم ال يعي قيمة دماغه وفكره، 

فيام إذا عرف ذلك، حصل عىل الكثري من النعم.
باء: اجلهل باالنتفاع:

أو أن جيهـل كيفيّة املحافظة عىل النعمة، مع معرفته بالنعمة، 
فرتاه يبطر هبا، حيث ال يعري هلا أمهيّة تذكر، مما يعرضه للرضر بدل 
االسـتثامر. كالشـاب املغرور الذي يبتاع له والده سـيّارة، فيقودها 
ر حتـى يصطدم هبا. وإنام انتهى إىل ذلك بسـبب جهله سـبيل  بتهـوّ

االستفادة من هذه النعمة.
وكذلك ابن آدم حني يأكل أكثر مما حيتاج جسـمه، أو يتناول 
ا من البطر؛ إذ ال يعرف ماذا يصنع بام  ه، فهو إنام يامرس نوعً ما يرضّ

لديه.
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جيم: اجلهل هبدف النعمة:
أو أن اإلنسـان يسـتفيد مـن النعمـة ويتعامل معهـا، ولكن 
ا صحيحة. كأن يسـتثمر النعمة  دون أن يضع هلذه االسـتفادة أهدافً
يف إطـار التكربّ عىل اآلخرين أو حتطيمهم أو ابتزازهم، مما يكشـف 
حقيقـة أن بعـض األفـراد ال يصلحهـم إالَّ الفقر، فإذا أوتـوا ماالً 
وا وفقدوا أصدقائهم، فهم ال يضعون السـتفادهتم  وا به وجتربّ تكربّ

ا صحيحة. من النعم أهدافً
وهذه احلقائق تظهـر وتتجىلّ عندما نالحظها يف املجتمعات 
واألمـم، ألهنـا تكـرب عـىل الصعيد اجلمعـي، ويبـدو خطّـه البياين 
ة بفضيلة الشكر، أو متنازالً حينام يستويل  متصاعداً حينام تتحىلّ األمّ

عليها الكفر.
– مل يـامرس الظلـم، ومل يسـتضعف بنـي  ففرعـون –مثـالً
إرسائيل، ومل يرفض دعوة موسـى وهارون B، ومل يغرت بام لديه 
عِ الربوبيّة.. إالَّ يف خضم جهله بسـبل  من وسـائل وطاقات، ومل يدّ

ا غري صاحلة. استثامر ما لديه من النعم، حيث وضع هلا أهدافً
وكذلـك قوم عـاد الذين اسـتطاعوا أن يُشـيِّدوا حضارة يف 
وا بالنعم  جنوب اجلزيرة العربيّة، ولكنّهم بطروا واسـتكربوا واغرتّ
التي أُسـبغت عليهم، فراحوا يبطشـون جبّاريـن، فأُهلكوا بعذاب 

العواصف واألعاصري.
وال يذكـر لنـا القـرآن املجيـد أمثـال األقـوام واحلضارات 

السالفة لكي نتسىلّ هبا، وإنام لكي نعترب بقصصهم وأحواهلم.
 M L K JIH} :قال اهللا سبحانه
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.(١){U T S R Q P O N

ولقـد انحـرف بعـض األقـوام بسـبب بطرهـم واغرتارهم 
وعدم اسـتفادهتم االستفادة الصحيحة بام أُسـبغ عليهم من النعم، 
كقـوم لوط الذي قىض الفسـاد اخللقي والشـذوذ اجلنـيس عليهم، 
وكأصحـاب األيكـة –قوم شـعيب– الذيـن قىض عليهم الفسـاد 

االقتصادي.
مت؛ فسـدت  ة وكلّ حضارة، حينام تقدّ وهكـذا نجد كلّ أمّ

اهتا، بعد أن ضيّعت النعم، فانتهت. بأخالقها وأفكارها ونظريّ
ودعونـا نذكر ما رضبه القرآن من األمثلـة مما يرتبط بحياتنا 

اليوميّة.
فقـد كانت سـبأ يف بالد اليمن جنـوب اجلزيـرة العربيّة، قد 
سـت حضارة كبرية، وأخذت هلا اسـم سـورة قرآنية، جاء فيها:  أسّ
{! " # $ % &}(٢) أي عالمـة وعربة، وقد أمرهم 

الرب بام ييل:
- {- . / 0} ولكـن ال يكفـي هلـم أن يأكلوا، إذ 

ا هنائيا. األكل ليس هدفً
انية تعود بالنفع  - {1 2} إذ الرزق تتبعه حقوق ربّ

يف هناية األمر إىل الناس أنفسهم.
- {4 5 6 7} فالبلـدة فيهـا النعيـم واجلنـان 
ن يسـري يف خط اهلـد، وقد  املزدهـرة، والـربّ الغفـور يعفـو عمّ

(١) سورة إبراهيم، آية: ٤٥.
(٢) سورة سبأ، آية: ١٥.
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ت. تصدر عنه بعض األخطاء والزالَّ
ا عن هد الرب  ـا إذا انحرف الفرد خالل مسـريته بعيـدً أمّ

{9} عـن الشـكر؛ فـكان جزاؤهـم: {: ; > 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

.{H

نـا: {1 2}، وهنـا قال:  هنالك قـال ربّ
{M L K J} فلعـلّ الكفـر هنا هـو الكفر 
بالنعمة، ولعلّ هذا النوع بالكفر يؤدّي إىل الكفر باملنعم 

شيئًا فشيئًا.
{R Q P O}(١)، ألنّ اهللا تعـاىل أعظم 
ا وأوسـع فضالً عىل اإلنسـان من أن يرزقه  ا وكرمً جـودً
نعمة ثم يسـلبه إياها بال سبب. بىل؛ إنه يسلبها بسبب حصول تغريّ 

يف ذات اإلنسان وسلوكه.
ويف هذا السـياق احلكيم، جاء قوله تعاىل: {|{ ~ ے 

.(٢){¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

ها.  وهذا ديدن كلّ جمتمع ال يعي حقيقة النعمة، وال يعطيها حقّ
ري  وها نحن نالحظ يف حقبتنا الراهنة كيف أنّ اهللا سـبحانه وتعاىل جيُ
نّة التغيري– عىل بعض الشعوب املسلمة التي يبدو  نة الثابتة –سُ هذه السُّ
لوا التهالك عىل املال والغنى، متناسـني  أن نسـبة مميّزة من أفرادها فضّ
رضورة التعامل معه عىل أسـاس الشـكر وما يتبعه من تفاصيل، وإننا 

ه. لنجد األمراض واألوبئة واالضطراب األمني عىل أشدّ
(١) سورة سبأ، آية: ١٦-١٧.

(٢) سورة الرعد، آية: ١١.

ــة  أّمــ كّل  ــد  جنـ «  
ــارة،  حـضــ ــّل  وكـ
ــت؛  تقــّدم ــا  حيـنم
ــا  بأخــالقه ــدت  فس
ونظرّياا،  ــا  وأفكاره
ــد أن ضّيعت النعم،  بع

فانتهت.
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هـذا باإلضافـة إىل أن بقـاء النعمة رهني باشـرتاك اآلخرين 
 ا، فيـام دول أخر ا مدقعً فيهـا، بينام العديـد من البلدان تعـاين فقرً
م احلضاري  تعيـش التخمـة إىل أبعد مدياهتا. مما يشـري إىل أن التقـدّ
ل تدرجييـا إىل نقمـة، مـا مل تضبـط حركتـه، ومل تتـم  واملـدين يتحـوّ

االستفادة منه بصورة صحيحة.
نا سـبحانه وتعاىل يف القـرآن الكريم ثالثة نامذج  وخياطب ربّ
مـن البـرش، وهم: قوم موسـى C، وقوم عيسـى C، وقوم 
خاتـم األنبيـاء واملرسـلني حممـد K، ويذكرهم بسـننه الكونيّة 
ع عنها من اخلالص مـن الظلم والعذاب إىل حيث  الثابتـة، وما تفرّ
العدالة والسعادة. وإن رسيان هذه السنن بمثابة اآليات والعالمات 

والتنبيهات لكلّ صبّار شكور.
ضون له عىل يد  فالقتـل العظيم الذي كان بنو إرسائيـل يتعرّ
فرعـون، وما تـاله من نجاهتم عىل يد موسـى C، كان يفرتض 
أن يتبعه شـكر هللا عزّ وجـلّ منهم، ليزدادوا نعمـة، والعكس يتبعه 
ض له قوم موسـى بعد أن كفروا ومل  عذاب شـديد. وهو الذي تعرّ

يُطيعوا نبيّهم كليم اهللا سبحانه وتعاىل.
نقرأ ذلك يف قول اهللا تعاىل: {! " # $ % 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 7 6 54 3 2 1 0
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  CB

.(١){V U T S R Q P O N

(١) سورة إبراهيم، آية: ٦-٨.
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ا لعيسى بن  واألمر نفسه انساق إىل من اعتربوا أنفسهم أنصارً
مريـم B، إذ أضحـوا عرضـة للخـالف والكراهيّـة فيـام بينهم 
إىل يـوم القيامـة، وذلك بعـد أن أعرضوا عامّ أخـذه اهللا تعاىل منهم 
امليثاق وتناسـوا االلتـزام به. كام يقول القرآن املجيـد يف آية كريمة: 

 )  (  '  &  %  $  #  "  !  }
 43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

.(١){: 9 87 6 5

فهم مل يأهبوا بثقافة الشكر يف أنفسهم، فانتكست حضارهتم، 
حيـث مل يصلـوا إىل الغايـة التي رسـمها القـرآن هلم، إن هـم كانوا 
يلتزمون بام أمرهم اهللا تعاىل به؛ من صالة وجهاد وزكاة وإحسـان. 

وأمهها التفافهم حول قيادهتم الرشعيّة التي عيّنها اهللا هلم.
ا تنايس  إنّ ذكـر النعمة هو شـكرها، وهو أفق مـن آفاقها، أمّ

النعمة والبطر هبا، فهو أذان بزواهلا واحلرمان منها.
رهم الرب سـبحانه كيف  وبالنسـبة إىل األمة اإلسـالمية ذكَّ
عاشـوا قبل اإلسـالم وكيف أنقذهم اهللا باإلسـالم فقال سبحانه: 

 L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A}
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y
 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r

| { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥}(٢).

(١) سورة املائدة، آية: ١٤.
(٢) سورة آل عمران : ١٠٣ - ١٠٥.



بينات من فقه القرآن (سورة لقمان)

١٢٩

والفـرق بني هـذه املجموعات الثالث، وبني سـائر األقوام 
السالفة غريها، حيث قىض اهللا عليها واستأصلها، فألن املجموعات 
ة،  الثالث –اليهود واملسـيحيّني واملسـلمني– بقيت فيها آثـار النبوّ
 ،A وكـام تشـري الروايـات الصحيحة الـواردة عن أهـل البيت
أن اهللا تعـاىل قـىض ببقاء هـذه املجموعات الثـالث إىل حني ظهور 

.U املصلح العاملي يف آخر الزمان، أعني اإلمام املهدي املوعود
ولكن بـام نقضت أجيال هـذه املجاميع الثـالث ميثاقها مع 
بـدِ من نفسـها الشـكر عىل مـا أُوتيت من النِّعـم والنعيم،  اهللا، ومل تُ
فعـت عنها الربكة، وأُرشبت حبّ الدنيا، وانقطعت عنها حضارة  رُ

ا. لق البرش أساسً السامء التي ألجلها خُ
رنا  والقرآن الكريم يف هذه اآلية من سورة لقامن املباركة يذكّ

بأمهيّـة هـذه القضيّة –الشـكر وعـدم الكفر– حينـام يقول: ﴿/ 
0﴾ إذ ليـس كلّ من أُويت نعمةً يقابلها بالشـكر، وإنام البعض من 
ه كفرهم لنعمة، وإنام  النـاس يكفرون، فإذا كفروا، فـإنّ اهللا ال يرضّ

رون، كام أن: {( * +  الناس هم الذين يترضّ
ل واألخري. ,-} أي أنه هو املنتفع األوّ

ا  ومن هنا، فإننا نر يف مفهوم الشكر وقيمته، مفتاحً
لسـائر النعـم اإلهليّـة، باعتباره التجسـيد األجـلّ واألكثر 
قدسـيّة ووعيًـا حلقيقة اإليـامن واليقني. كام أنه –الشـكر- 
، وهـو التعبـري  ا ورفعـةً واقـع أخالقـي ال يُضاهـى سـموً

األصدق عن النيّة الطيّبة يف ممارسة فضائل األخالق.
م وتنرش يف األوسـاط  وهـذه النعمـة الكرب ينبغـي أن تعمّ
ل الشـكر  ا إذا انعكـس األمر، وحتوّ االجتامعيـة لـد املؤمنـني. أمّ

ــة  ــر النعم  » إّن ذك
وهو  ــكرها،  ش هو 
ــن آفاقها. أّما  أفق م
ــة  النـعم ــي  تنـاس
فهو  ــا،   والبـطر 
ــا  بـزوالـهـ أذان 

واحلرمان منها.



١٣٠

آفاق الحكمة

إىل كفر باهللا املنعم أو كفر بالنعم؛ فإنّ احلضارة سـتُصاب بانتكاسة 
مروعة.

ر اإلنسـان بـأن النعمة قد وصلته من نفسـه، وقال:  فـإذا فكّ
ـر أن النعمة  {" # $ % &}(١)، كـام قـال قارون؛ أو فكّ
وصلته من عمرو أو زيد، فعبده أو أطاعه، فقد عىص ربّه، وتسبّب 
بزوال النعمة. حتى إن عملية إزالة النعمة بمثابة الظلم الذي يامرسه 

الفرد بحقّ نفسه، بل هو ظلم عظيم وقبيح يف الوقت ذاته.
ويتصف هذا الظلم هبذه الصفة، ألنه جاء بدالً من أن يشكر 
.. واهللا هو املنعم املعطي بال حساب. ثم هو عدم  الفرد فيزداد نعمةً
وفاء بحقّ اهللا سـبحانه وتعاىل عليه، إذ بدالً من أن يشـكره، يشـكر 

غريه ويطيعه.
ا بعد النعمة، فينبغي أن يُشـكر أولو النعمة، ولكن ينبغي  أمّ
ا لشـكر اهللا. علامً أن وجـود أُويل النعمة،  أن يكون شـكرهم امتدادً
كاألبويـن، هـو نعمة بحد ذاتـه. فهو إذن، شـكر امتـدادي طويل، 

وليس يف عرض شكر الرب أو متوازنًا معه.
وقد ذكر اهللا سـبحانه وتعاىل شـكر الوالدين عىل لسانه دون 
لسـان لقامن، كام هي الكلامت السابقات، باعتبار عدم مناسبة قول 

لقامن البنه أن يشكره.
وهكـذا نعـرف من السـياق القـرآين أمهيّة شـكر الوالدين؛ 
ا لشكر اهللا تعاىل، وأن الطاعة للوالدين ليست طاعة  باعتباره امتدادً

مستقلّة و بمنأً عن طاعة اهللا سبحانه وتعاىل.

(١) سورة القصص، آية: ٧٨.
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بصائر وأحكام « 

١- لعـل احلكمة هي أسـمى مرحلة يبلغهـا املؤمن بعد طي 
مراحـل، منها اإليامن واهلد والرمحـة واليقني، وهي ميزان احلكم 

يف خمتلف القضايا.
٢- الفطرة النقية واملنطق السليم، واحلجة البالغة والبعيدة عن 
العاطفة، والتقليد والتسـليم للضغـوط؛ هي ميزان احلكم يف العقائد، 

والعدل والتقو وجتنب اهلو هي احلكمة يف القضايا االجتامعية.
٣- حينام نعرتف بالنعمة ونخشى زواهلا نعمل عىل إبقاء عواملها 

وهبذا تكون حياتنا حكيمة، وهكذا احلكمة تغور يف عمق الفطرة.
٤- وإذا كانت احلكمة مرياث املعرفة التامة فإن سكينة النفس 

ومعرفة املنعم والوالئج واألسباب، تعترب وسائل تلك املعرفة.
٥- واحلكمـة زاد املـرء يف مسـريته الطويلة التـي يواجه هبا 
؛ ألنه ينظـر إىل النعم  ا مسـتقيامً التحديـات، فتجعلـه كاجلبل صابرً

التي عليه بروح الشكر فيتحىل بالصرب.
٦- واحلكمـة وثقافة الشـكر منطلـق احلضـارة البرشية ألهنام 

تُفعِّالن ما يملكه الشعب من أسباب القوة بمعرفتها واالنتفاع منها.
ر القرآن األمم التي تبنـت منهج التوحيد، وهم  ٧- لقـد ذكَّ
اليهود والنصار واملسـلمون، بأن شـكرهم نعمة الرسـالة وسيلة 

بقاء حضارهتم.



١٣٢

الشرك ظلم عظيم

الشرك ظلم عظيم « 
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من احلديث
؛  ةٌ ثَ مُ ثَالَ : «الظُّلْ الَ عن أيب جعفرٍ (اإلمام حممد الباقر) C قَ
مُ  ا الظُّلْ أَمَّ هُ اهللاُ. فَ عُ دَ مٌ الَ يَ لْ ظُ هُ اهللاُ، وَ ـرُ فِ غْ مٌ الَ يَ لْ ظُ هُ اهللاُ، وَ رُ فِ غْ ـمٌ يَ لْ ظُ
ـهُ  سَ فْ لِ نَ جُ مُ الرَّ ظُلْ هُ فَ رُ فِ غْ ي يَ مُ الَّذِ ا الظُّلْ أَمَّ ، وَ كُ ْ الرشِّ هُ فَ رُ فِ غْ ي الَ يَ الَّذِ

.(١)« بَادِ َ الْعِ نَةُ بَنيْ ايَ املُدَ هُ فَ عُ دَ ي الَ يَ مُ الَّذِ ا الظُّلْ أَمَّ َ اهللا، وَ بَنيْ يْنَهُ وَ فِيامَ بَ
قُّ  : «حَ الَ عن سـيد العابدين اإلمام عيل بن احلسـني C قَ
لِكَ  لْتَ ذَ عَ ا فَ ـإِذَ ـيْئًا، فَ كَ بِهِ شَ ِ الَ تُـرشْ هُ وَ بُـدَ عْ يْـكَ أَنْ تَ لَ ُ عَ ـربَ َكْ اهللا األْ
.(٢)«.. ةِ رَ خِ اآلْ يَا وَ نْ رَ الدُّ يَكَ أَمْ فِ كْ هِ أَنْ يَ سِ فْ ىلَ نَ لَ لَكَ عَ عَ صٍ جَ الَ بِإِخْ
: ولُ قُ بْدِ اهللا C يَ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : «سَ الَ انَ قَ وَ رْ دِ بْنِ مَ َمَّ نْ حمُ عَ

نِي. صِ ولَ اهللا! أَوْ سُ ا رَ : يَ الَ قَ الً أَتَى النَّبِيَّ K فَ جُ إِنَّ رَ

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص٣٣٠.
(٢) من ال حيرضه الفقيه، ج٢، ص٦١٨.
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١٣٣

بُكَ  لْ قَ بْتَ إِالَّ وَ ذِّ عُ ، وَ قْتَ بِالنَّارِ رِّ إِنْ حُ يْئاً وَ كْ بِاهللا شَ ِ : الَ تُرشْ الَ قَ فَ
إِنْ  ، وَ ِ يِّتَنيْ ا أَوْ مَ انَ ِ كَ يَّنيْ ـا حَ َ مهُ بَرَّ امَ وَ هُ أَطِعْ يْكَ فَ الِدَ وَ . وَ نِ يامَ ِ نٌّ بِاإلْ ئـِ طْمَ مُ

.(١)« نِ يامَ ِ نَ اإلْ لِكَ مِ إِنَّ ذَ ، فَ عَلْ افْ الِكَ فَ مَ لِكَ وَ نْ أَهْ جَ مِ رُ ْ اكَ أَنْ ختَ رَ أَمَ
تفصيل القول

لَيس يف  مـن آفـاق احلكمة التـي أويت لقـامن أنه وعـظ ابنـه. أَوَ
صَّ هبا  ذلـك داللـة عىل مد اهتاممـه بحكمته واعتزازه هبـا، والتي خَ
أحـب الناس إليه وهو ابنـه، ملعرفته أنه امتداد له، وأنه حييا به، وأنه من 
ـه بحكمته، وهو إىل  الباقيـات الصاحلـات؛ كل ذلك دعـاه إىل أن خيصَّ
ذلك كان يعلم أن الوصية لألبناء هي السبيل لبلوغ احلكمة إىل غريهم 
من ذوي القربى ومن ثم للناس، وهكذا نجد أن من سرية احلكامء نقل 

جتارهبم إىل أقرب الناس إليهم ليكونوا وسائط نقلها إىل غريهم.
ووصايـا لقامن البنه كثرية، وينقل الكتاب لنا خالصة منها، 
ويف التفاسـري واألحاديث املزيـد، إال أن لقامن بدأ وصاياه بحكمته 
األساسـية، التي هي قاعدة سـائر احلكم، وهـي أخالص العبودية 
ب الرشك بـه، وحينام تنطلق هـذه الوصية مـن الوالد  للـرب وجتنـُّ

لولدة تكون لذلك مزية بالغة. ملاذا؟.
ألن من عوامل الرشك األساسـية باهللا سبحانه طاعة الوالدين أو 
ي اليوم بالسـلفية؛ فإهنا من أعظم أسباب الرشك يف  ـمِّ تقليد اآلباء وما سُ
التاريخ، ذلك أن األمم كانت ترفض -يف البدء- دعوة الرسل، ويعتذرون 
بأهنـم عىل دين آبائهم. وحتى يف عـامل الذر حينام أخذ ربنا ميثاق التوحيد 
رهم من هـذا العذر الواهي،  من ذرية آدم وأشـهدهم عىل أنفسـهم، حذَّ

. ملاذا؟. ا مقبوالً وأنذرهم بأن تقليد اآلباء (والسلفية) ليست عذرً
(١) األصول من الكايف، ص٢، ص١٥٨.



١٣٤

الشرك ظلم عظيم

ألن ديـن اهللا سـبحانه مغـروز يف فطـرة كل إنسـان منذ عامل 
امليثـاق، وهكذا فإن صلة كل شـخص بالدين صلة مبارشة وال متر 

عرب السلف صاحلًا كان أو طاحلًا.
 =  <  ;  :  9  8  7  6} سـبحانه:  اهللا  قـال 
 L  K  J  IH  GF  E  DC  B  A  @  ?  >
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

.(١){c b a ` _^ ] \ [

مـن هنا فإن موعظـة لقامن البنـه ابتُدئت بالتحذيـر من الرشك، 
وكأنـه قال البنـه: إنَّ كل ما أقوله لك من قول أو عمل أعمله، فتسـعى 
لالقتـداء يب فيـه فإنه جيب أن يكون يف إطار توحيد اهللا؛ فإذا رأيت شـيئًا 

ا. ا لطاعة الرب، فال تُطعني ألنك تصبح بذلك مرشكً منه خمالفً
كلَّف  وربـام يظـن البعـض أنـه مـادام كل جيـل مُ
مبارشة من قبل الرب سـبحانه فال قيمة ملوعظة الوالدين، 
كال.. هذا نوع من اهلروب عن املسـؤولية امللقاة عىل عاتق 
الوالدين بتقديم أقىص درجات النصح لألوالد ولكن مع 
ا، وإنام يف إطار الدين وتعاليم  حتذيرهم بعدم اتِّباعهم مطلقً
الرب. وبتعبري آخـر تذكريهم بأن عليكم اتِّباع الناصحني 

بعد متحيص كالمهم، حسب مقاييس الرشع والعقل.
 g} :وهذا ما نسـتفيده من آية كريمة إذ يقول ربنا سبحانه
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
z y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £}(٢).

(١) سورة األعراف، آية: ١٧٢ - ١٧٣.
(٢) سورة األحقاف، آية: ١٧.

ــان  لقم ــا  وصاي  « 
ــرية. إال أن  ــه كث البن
ــدأ وصاياه  ــان ب لقم
حبكمته األساسية اليت 
ــائر  ــي قاعــدة س ه
احلكم، وهي أخالص 
ــرب  لل ــة  العـــبودي

وجتنُّب الشرك به..
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زا ناصحني مـع الولد عىل رضورة اتِّباع  إن الوالديـن هنا ركَّ
الديـن وليس اتِّباعهـام. وبينهام فـرق كبري. وهكذا لقـامن يعظ ابنه 
ـا من حبه له، ورجاؤه أن يكون من أهل اجلنة، ولعله لذلك  انطالقً
بنيِّ مد شفقته له يبدأ كلمته بقوله: {>}؛ للتأكيد عىل  ولكي يُ

أن عامـل البنوة يدفعه لنصحـه بعدم الرشك، ثم يؤكد: 
.{D C B A}

، وأي  ا هو إنكار احلق قوالً وعمالً والظلم أساسً
حق أعظم من حق اخلالق عىل املخلوق. وإن من أعظم 
احلقوق عىل البرش حق نفسه عىل نفسه، والرشك اعتداء 
عليـه، بـل جتـاوز واعتداء عـىل كل احلقـوق املفروضة 
عليه، فمن ظلم نفسه بالرشك ال يدع أحداً إالَّ ويظلمه؛ 
ألنـه هيدم أسـاس املروة، ويزعـزع قاعـدة العدالة. إنه 

يكفر باهللا العظيم، فام بالك باآلخرين؟!.
بصائر وأحكام « 

ـص يف كلمة التوحيـد ونفي الرشك،  ١- حكمـة لقامن تُلخَّ
والتـي وىصَّ هبا ابنه. ومن الرشك السـلفية واتِّباع اآلباء بغري علم. 
وحينام وىصَّ لقامن ابنه بتجنب الرشك فكأنه أمره بأالَّ يُسـلم وجهه 

له إنام لربه.
٢- ومن حكمة لقامن أنه وعظ ابنه بعبادة اهللا، كام وصاه بسـائر 
مـا آتـاه اهللا من احلكمة. ويف ذلـك داللة عىل أن جتـارب األمم البد أن 

يتوارثها األجيال ليأخذوا بأحسنها وأنفعها هلم.

ــل  عوام ــن  م إن   « 
ــية  األساس ــرك  الش
ــبحانه طاعة  ــاهللا س ب
ــد  تقلي أو  ــن  الوالدي
ي اليوم  اآلباء وما ُسمِّ
من  فإا  ــلفية؛  بالس
الشرك  أسباب  أعظم 

يف التاريخ.
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ضوابط العالقة بالوالدين

ضوابط العالقة بالوالدين « 
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من احلديث
ـةٍ  ثَ ـرَ بِثَالَ : «إِنَّ اهللا أَمَ ـالَ ـا C قَ ضَ ـنِ الرِّ َسَ ـنْ أَيبِ احلْ عَ
كِّ  زَ ْ يُ ملَ ىلَّ وَ نْ صَ مَ اةِ، فَ كَ الزَّ ةِ وَ الَ رَ بِالصَّ : أَمَ رَ ةٌ أُخْ ثَ ا ثَالَ َ ونٍ هبِ رُ قْ مَ
رْ  ـكُ ْ يَشْ نْ ملَ مَ ، فَ يْنِ الِدَ وَ لِلْ رِ لَهُ وَ ـكْ رَ بِالشُّ أَمَ . وَ هُ تُ الَ هُ صَ نـْ بَـلْ مِ قْ ْ تُ ملَ
لْ  ْ يَصِ نْ ملَ مَ ، فَ مِ حِ ةِ الرَّ لَ صِ اءِ اهللا وَ قَ رَ بِاتِّ أَمَ رِ اهللاَ، وَ ـكُ ْ يَشْ هِ ملَ يْ الِدَ وَ

.(١)« تَّقِ اهللاَ ْ يَ هُ ملَ َ محِ رَ
نَ  : إِنَّ مِ ولُ قُ بْدِ اهللا C يَ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : «سَ الَ نَانٍ قَ بْدِ اهللا بْنِ سِ نْ عَ عَ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٢٥.
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١٣٧

رِ اهللا..»(١). نَ ملَِكْ َمْ األْ حِ اهللا، وَ وْ نْ رَ الْيَأْسَ مِ ، وَ يْنِ الِدَ قُوقَ الْوَ بَائِرِ عُ الْكَ
قُّ  ا حَ أَمَّ قال اإلمام عيل بن احلسـني زين العابدين C: «ِوَ
نْ  طَتْكَ مِ أَعْ داً، وَ ـدٌ أَحَ لُ أَحَ ْمِ يْثُ الَ حيَ تْكَ حَ لَ َ َا محَ ـمَ أَهنَّ لَ عْ ـكَ أَنْ تَ أُمِّ
 ْ ملَ ا وَ هَ حِ ارِ وَ يـعِ جَ مِ تْكَ بِجَ قَ وَ ـداً، وَ دٌ أَحَ عْطِي أَحَ ا الَ يُ ـا مَ بِهَ لْ ةِ قَ ـرَ ثَمَ
 ، كَ ـوَ سُ تَكْ  وَ تَعْرَ ، وَ يَكَ ـقِ تَسْ تَعْطَشَ وَ ، وَ كَ تُطْعِمَ ـوعَ وَ ُ بَـالِ أَنْ جتَ تُ
ونَ  دَ لِتَكُ ْ الْربَ رَّ وَ تْكَ احلَ قَ وَ ، وَ لِكَ َجْ مَ ألِ رَ النَّوْ ْجُ هتَ ، وَ تُظِلَّكَ ى وَ حَ تَضْ وَ

. هِ فِيقِ وْ تَ نِ اهللا وَ وْ ا إِالَّ بِعَ هَ رَ كْ أَنَّكَ الَ تُطِيقُ شُ ا، وَ لَهَ
امَ  هْ مَ ، فَ نْ ْ تَكُ هُ ملَ الَ هُ لَوْ إِنَّ ، فَ لُكَ هُ أَصْ نَّ مَ أَ لَ عْ أَنْ تَ قُّ أَبِيكَ فَ ا حَ أَمَّ وَ
يْكَ  لَ ةِ عَ مَ ـلُ النِّعْ اكَ أَصْ مْ أَنَّ أَبَ لَ اعْ ، فَ بُـكَ عْجِ ا يُ ـكَ مَ سِ فْ نْ نَ أَيْـتَ مِ رَ

ةَ إِالَّ بِاهللا»(٢). وَّ الَ قُ . وَ لِكَ رِ ذَ دْ ىلَ قَ هُ عَ رْ كُ اشْ دِ اهللاَ وَ َ امحْ ، فَ فِيهِ
 :C ا ضَ ـنِ الرِّ َسَ َيبِ احلْ لْتُ ألِ : «قُ الَ دٍ قَ الَّ رِ بْنِ خَ مَّ عَ ـنْ مُ عَ

؟. َقَّ انِ احلْ فَ رِ عْ انَا الَ يَ ا كَ يَّ إِذَ الِدَ و لِوَ عُ أَدْ
ِ الَ  يَّـنيْ ـا حَ انَ إِنْ كَ ، وَ ـامَ نْهُ قْ عَ ـدَّ تَصَ ـا وَ مَ عُ لَهُ ـالَ C: ادْ قَ
ثَنِي  عَ : إِنَّ اهللاَ بَ ـالَ ـولَ اهللا K قَ سُ ـإِنَّ رَ ـا؛ فَ َ مهِ ارِ دَ ـقَّ فَ ـانِ احلَ فَ رِ عْ يَ

.(٣)« قُوقِ ةِ الَ بِالْعُ َ محْ بِالرَّ
لٌ  جُ اءَ رَ : «جَ الَ بْدِ اهللا C قَ نْ أَيبِ عَ ٍ عَ ـاملِ ـامِ بْنِ سَ شَ نْ هِ عَ

؟. نْ أَبَرُّ ولَ اهللا! مَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ إِىلَ النَّبِيِّ K فَ
. كَ الَ K: أُمَّ قَ

؟. نْ مَّ مَ : ثُ الَ قَ
(١) األصول من الكايف، ج٢، ص٢٧٨.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٥، ص١٧٥.
(٣) األصول من الكايف، ص٢، ص١٥٩.
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. كَ الَ K: أُمَّ قَ
؟. نْ مَّ مَ : ثُ الَ قَ

. كَ الَ K: أُمَّ قَ
؟. نْ مَّ مَ الَ ثُ قَ

.(١)« اكَ الَ K: أَبَ قَ
نَعُ  مْ ا يَ بْدِ اهللا C: «مَ ـالَ أَبُو عَ : قَ الَ انَ قَ وَ رْ دِ بْنِ مَ َمَّ ـنْ حمُ عَ
قَ  دَّ تَصَ يَ ، وَ امَ نْهُ َ عَ ـيلِّ ، يُصَ ِ يِّتَنيْ مَ ِ وَ يَّنيْ ـهِ حَ يْ الِدَ َّ وَ ربَ مْ أَنْ يَ نْكُ ـلَ مِ جُ الرَّ
ثْلُ  لَهُ مِ ا وَ مَ نَعَ لَهُ ي صَ ونَ الَّذِ يَكُ ؛ فَ امَ نْهُ ومَ عَ يَصُ ، وَ امَ نْهُ ُجَّ عَ حيَ ، وَ امَ نْهُ عَ

.(٢)« ثِرياً اً كَ ريْ تِهِ خَ لَ صِ هِ وَ ِّ لَّ بِربِ جَ زَّ وَ هُ اهللاُ عَ يدَ يَزِ ، فَ لِكَ ذَ
لٌ  جُ اءَ رَ : «جَ الَ بْـدِ اهللا C قَ نْ أَيبِ عَ نَيْسٍ عَ ـىلَّ بْنِ خُ عَ ـنْ مُ عَ
 ، كَ رْ أُمَّ رَ ، ابْ كَ رْ أُمَّ رَ الَ K: ابْ قَ نِ فَ يْ الِدَ نْ بِرِّ الْوَ أَلَ النَّبِيَّ K عَ سَ وَ
.(٣)« َبِ بْلَ األْ ُمِّ قَ أَ بِاألْ دَ بَ . وَ اكَ رْ أَبَ رَ ، ابْ رْ أَبَاكَ رَ ، ابْ رْ أَبَاكَ رَ . ابْ كَ رْ أُمَّ رَ ابْ

 : ولُ قُ بْـدِ اهللا C يَ ا عَ تُ أَبَ عْ ـمِ : «سَ الَ يدَ قَ زِ رَ بْنِ يَ مَ ـنْ عُ عَ
ا»(٤). يْهَ لَ لَّ عَ جَ زَّ وَ دَ اهللاَ عَ مَ ْ تْ أَنْ حتَ ظُمَ إِنْ عَ ةٍ وَ مَ لِّ نِعْ رُ كُ كْ شُ

رِ  ـكْ لْ لِلشُّ بْدِ اهللا C: هَ َيبِ عَ لْتُ ألِ : «قُ الَ ـريٍ قَ ـنْ أَيبِ بَصِ عَ
اكِراً؟. انَ شَ بْدُ كَ عَ هُ الْ لَ عَ ا فَ دٌّ إِذَ حَ

. مْ عَ الَ C: نَ قَ
؟. وَ ا هُ : مَ لْتُ قُ

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص١٥٩.

(٢) األصول من الكايف، ج٢، ص١٥٩.

(٣) األصول من الكايف، ج٢، ص١٦٢.
(٤) األصول من الكايف، ج٢، ص٩٥.
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إِنْ  ، وَ الٍ مَ لٍ وَ يْهِ يفِ أَهْ لَ ةٍ عَ مَ لِّ نِعْ ىلَ كُ ـدُ اهللاَ عَ ْمَ الَ C: حيَ قَ
.(١)«.. اهُ قٌّ أَدَّ الِهِ حَ يْهِ يفِ مَ لَ مَ عَ عَ انَ فِيامَ أَنْ كَ

 C بْدِ اهللا نْ أَيبِ عَ لٍ عَ جُ نْ رَ نِ عَ َسَ يلَ بْنِ أَيبِ احلْ عِ امَ نْ إِسْ عَ
ا»(٢). هَ رَ كْ دْ أَدَّ شُ قَ بِهِ فَ لْ ا بِقَ هَ فَ رَ عَ ةٍ فَ مَ يْهِ بِنِعْ لَ مَ اهللاُ عَ عَ نْ أَنْ : مَ الَ قَ

لَّ إِىلَ  جَ ـزَّ وَ ى اهللاُ عَ حَ : «فِيـامَ أَوْ ـالَ بْـدِ اهللا C قَ ـنْ أَيبِ عَ عَ
ي. رِ كْ قَّ شُ ينِ حَ رْ كُ ى! اشْ وسَ ا مُ ى C يَ وسَ مُ

نْ  لَيْسَ مِ كَ وَ رِ كْ قَّ شُ كَ حَ رُ ـكُ يْفَ أَشْ كَ ! وَ بِّ ا رَ الَ C: يَ قَ فَ
؟!. َّ يلَ تَ بِهِ عَ مْ أَنْتَ أَنْعَ كَ بِهِ إِالَّ وَ رُ كُ رٍ أَشْ كْ شُ

نِّي»(٣). لِكَ مِ تَ أَنَّ ذَ لِمْ نيَ عَ نِي حِ تَ رْ كَ نَ شَ ى؛ اآلْ وسَ ا مُ : يَ الَ قَ
لِهِ  وْ نْ قَ نِنيَ C عَ مِ ريَ املُؤْ ـأَلَ أَمِ هُ سَ نَّ ةَ أَ بَاتَ بَغِ بْنِ نُ َصْ ـنِ األْ عَ

.{V U T S R Q } : اىلَ عَ تَ
ا  َ رَ مهُ ـكْ ا الشُّ مَ بَ اهللاُ لَهُ جَ انِ أَوْ انِ اللَّذَ دَ الـِ ـالَ C: «الْوَ قَ فَ
الَ اهللاُ:  مَّ قَ . ثُ امَ تِهِ ـرَ النَّاسُ بِطَاعَ أُمِ مَ وَ كْ ا احلُ ثَ رِ وَ مَ وَ لْ ا الْعِ لَدَ انِ وَ اللَّـذَ
 . انِ الِدَ لِكَ الْوَ ىلَ ذَ لِيلُ عَ الدَّ بَادِ إِىلَ اهللا، وَ ـريُ الْعِ صِ {V U} فَمَ
 :- امِّ الْعَ اصِّ وَ الَ -يفِ اخلَ قَ بِهِ فَ احِ صَ ةَ وَ نْتَمَ ىلَ ابْنِ حَ لَ عَ وْ طَفَ الْقَ مَّ عَ ثُ
نْ  مَّ لُ عَ دِ تَعْ : وَ يَّةِ صِ ـولُ يفِ الْوَ قُ {Z Y X ] \ [}، يَ

ا. مَ لَهُ وْ عْ قَ مَ الَ تَسْ امَ وَ هُ الَ تُطِعْ تِهِ فَ تَ بِطَاعَ رْ أُمِ
 h g f} : ـالَ قَ نِ فَ يْ الِدَ ـىلَ الْوَ لَ عَ ـوْ طَـفَ الْقَ ـمَّ عَ ثُ
 : لُهُ وْ لِكَ قَ ذَ ، وَ امَ ـبِيلِهِ عُ إِىلَ سَ ادْ ـامَ وَ هُ لَ فِ النَّاسَ فَضْ رِّ : عَ ـولُ قُ ji} يَ

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص٩٥.

(٢) األصول من الكايف، ج٢، ص٩٦.

(٣) األصول من الكايف، ج٢، ص٩٨.
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وا  قُ اتَّ مَّ إِلَيْنَا فَ : إِىلَ اهللا ثُ ـالَ قَ {s r q po n m l k} فَ
طُ اهللا»(١). خَ امَ سَ طَهُ خَ سَ ا اهللا وَ ضَ ا رِ َ امهُ ضَ إِنَّ رِ نِ فَ يْ الِدَ وا الْوَ الَ تَعْصُ اهللاَ وَ

ونِ  هِ إِىلَ املَأْمُ ا C يفِ كِتَابـِ ضَ ـنِ الرِّ انَ عَ ـاذَ لِ بْنِ شَ ضْ فَ ـنِ الْ عَ
يَةِ  عْصِ امَ يفِ مَ ةَ هلُ اعَ الَ طَ ، وَ ِ كَنيْ ِ رشْ ا مُ انَ إِنْ كَ ، وَ بٌ اجِ نِ وَ يْ الِدَ بِرُّ الْوَ : «وَ الَ قَ

.(٢)« الِقِ يَةِ اخلَ عْصِ لُوقٍ يفِ مَ ةَ ملَِخْ اعَ هُ الَ طَ إِنَّ ا، فَ َ مهِ ِ الَ لِغَريْ الِقِ وَ اخلَ
 C َنِني مِ ريَ املُؤْ تُ أَمِ عْ مِ : «سَ الَ ِّ قَ يلِ الَ ِ يْسٍ اهلْ يْمِ بْنِ قَ لَ نْ سُ عَ
يَةِ  عْصِ لُوقٍ يفِ مَ ةَ ملَِخْ اعَ ا طويالً ويف أثنائه- الَ طَ : -وذكر كالمً ولُ قُ يَ
ةَ يفِ  اعَ الَ طَ يَـةِ اهللا، فَ بُّهُ ملَِعْصِ لُوقُ حُ ـونَ املَخْ نْبَغِـي أَنْ يَكُ ، الَ يَ قِ الـِ اخلَ

ىصَ اهللا..»(٣). ةَ ملَِنْ عَ اعَ الَ طَ يَتِهِ وَ عْصِ مَ
الَ  ، وَ مْ وكُ رُ مْ فِيامَ أَمَ كُ اءَ وا آبَ ـولُ اهللا K: «.. أَطِيعُ سُ الَ رَ قَ

عَايصِ اهللا»(٤). مْ يفِ مَ تُطِيعُوهُ
 k}» : لِهِ وْ رٍ C يفِ قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ ودِ عَ َارُ ةِ أَيبِ اجلْ ايَ وَ يفِ رِ

.(٥)«K ٍد َمَّ بِيلَ حمُ بِعْ سَ : اتَّ ولُ قُ po n m l} يَ

تفصيل القول:
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F}  -١
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

 {o n m l k ji h
(١) األصول من الكايف، ج١، ص٤٢٨.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٦، ص١٥٥.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٧، ص١٢٩.
(٤) بحار األنوار، ج٦٥، ص٢٨١.
(٥) بحار األنوار، ج١٣، ص٤٠٩.
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ه الرشك، وبينهام اإلحسان؛ هذه ثالث مفردات  الشكر وضدّ
نجدها يف اآليات القرآنية الرشيفة أعاله. ورغم أن مفردة اإلحسان 

مل ترد برصاحة، إالَّ أهنا جاءت يف سياقات قرآنيّة مماثلة.
ل إىل  فحينام يكون الشـكر هللا سبحانه وتعاىل، فالبدّ أن يتحوّ
عبادة؛ إذ شـكر اهللا عبادته، بل أرقى ألوان العبادة. والبد أن يتمثل 
ة عىل اإلنسـان، فهو  يف طاعـة مطلقة للـرب؛ ألن هللا احلاكميّة التامّ

اهللا، اخلالق، بيده األمر، وإليه املصري.
ل عبادتـني، وال جيتمع حبّان  ولكـن حياة اإلنسـان ال تتحمّ
متناقضـان يف قلـب ابـن آدم. وبالتـايل، ال يمكن للقلب أن يتسـع 
إلهلـني، وإنام هو إله واحد، ال إلـه إالَّ هو األحد، الفرد الصمد، ال 

رشيك له.
وهكـذا؛ فـإن عالقة اإلنسـان بغـري اهللا تعـاىل، إذا كانت يف 
امتـداد العالقة بـاهللا، فهي عالقة سـليمة. ومثال ذلـك: أننا نحب 
املؤمنـني ونطيع أوليـاء اهللا. فنتيجة هذا احلـب والطاعة، هي حب 

اهللا وطاعته.
ـا إذا كانت العالقة عالقة نديـة، وخاليةً من العالقة باهللا؛  أمّ

ا. فهي عالقة رشكية، ال يمكن القبول هبا أبدً

ضوابط العالقات 
ومن أجل بلورة هذه الرؤية -وهي رؤية دقيقة وحاسـمة يف 

حياة اإلنسان املخلوق– البدّ من القول:
هم باإلحسـان منه، هم  إنّ أقـرب الناس إىل اإلنسـان وأحقّ
ه. إذ هي التي تبدأ هبا عالقته بغريه، باعتبارها  الوالدان، وبالذات أُمّ
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التـي ولدته، ثـم هي التي ترعاه وحتتضنه وترضعه، ومن ثم تتسـع 
هـذه العالقة لتعود إىل األب الذي أخرج اإلنسـان من صلبه بادئ 

عة. بدء، ومن ثم إىل اآلخرين؛ حسب مواقعهم وأدوارهم املتنوّ
فكان حريا باإلنسان أن يرسم عالقته بغريه، ابتداءً من ترسيم 
دة. وهذا الرتسيم  عالقته باهللا سبحانه، فينظمها وجيعل هلا ضوابط حمدّ
د عىل رضورة أن تكون عالقةاإلنسان  ه، حيث أكَّ قد كفانا الرب عناءَ
ه عالقة شكر، ألهنا محلته وهنًا عىل وهن واحتضنته وسهرت عليه  بأُمّ
وأتعبت نفسـها من أجله ووهبته من عصارة حياهتا. وكلّ هذا العناء 
قـد بذلته األُم لينمـو ابنها الصغري ويرتعرع، مع أمنياهتا له بالسـعادة 

والرسور، ودفاعها عنه دفاع املستميت.

ال شكر مع شرك
ل إىل طيف  ولكن الشـكر –مـع كلّ ذلك– ينبغـي أَالَّ يتحوّ
م  من أطياف الرشك؛ أي إىل الطاعة املطلقة، وإىل العبوديّة. وقد تقدّ
القول، بأن الطاعة والعبوديّة ال تكون إالَّ هللا سـبحانه وتعاىل. وإذا 

كان اهللا قد أمر بطاعة الوالدين، فإنام نُطيعهام طاعةً له عزّ اسمه.
ا إذا اختلفت احلالة، فأمر أحد األبوين بام خيالف أمر ربّ  أمّ
العاملـني؛ أي بالقيام بعمل ال يرضاه اهللا ويتناىف مع طاعته.. إذ ذاك 
ا أن يعبـد اهللا أو يعبد أباه..  يكـون اإلنسـان أمام مفرتق طـرق؛ فإمّ
ط يف رذيلة الرشك. علامً أن  فإذا عبد أباه، خرج عن طاعة اهللا، وتورّ
للرشك درجات ومسـتويات؛ منها رشك الركوع والسجود، ومنها 
م  رشك الطاعـة التـي ال تصب يف طاعـة اهللا تعاىل.. فيـام اهللا قد حرّ
ع  ز له أن يُرشّ عىل اإلنسـان أن يرسـم لنفسـه خارطة الطاعة، ومل جيُ
، وهو القائل يف حمكم  لذاتـه قانونًا خيـرج به عن قانونه هو عزّ وجلّ
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كتابه املجيـد: {{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § 
¨ ©}(١)، فيـام الترشيع، وحتديد نـوع الطاعة –التي هي عبادة يف 

حقيقتها– خاص باهللا وحده، ال رشيك له.
نا املتعال يف اآلية اخلامسـة عرشة من سـورة لقامن:  يقـول ربّ

.{d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X}
فأي رشك هذا؟ وهل هناك والدان يأمران ولدمها بأن يسجد 

أو يركع هلام أو لصنم؟.
أقـول: إن اآلبـاء ليس من طبعهم عـادة أن يأمروا 
أوالدهـم بمثل هذا، وإنام يطلبون منهم رشك الطاعة؛ أي 
يأمروهنم بام خيالف تعاليم الدين ويتعارض مع الرشيعة.

وهنـا أمرنـا اهللا عـزّ وجـلّ بـأن نتخـذ موقـف 
املواجهـة. نواجـه الوالديـن ونواجه الشـعور برضورة 
 الولد  إطاعـة الوالديـن وإبداء الشـكر هلام. فإذا حتـدّ
د،  الوالديـن، حدثـت جتاههـام حركـة احتكاكيّـة وحتادُ
يها باملجاهدة. ولذلك يعربّ القرآن بقوله:  وهي التي نسمّ

{Y X}؛ أي حاوال إخضاعك بشـتّى الوسـائل وأنواع 
ا ملا فيه طاعة اهللا تعاىل. الضغوط حلملك عىل طاعتهام؛ خالفً

والواقـع أن الوالديـن مها القنـاة األوىل لالرتباط باملجتمع، 
وعـادةً يتعرض الفرد لتيـار الضغط االجتامعي من خالهلام، ويعترب 
ب التسـليم  جماهدهتـام اخلطـوة األوىل يف سـبيل االسـتقالل وجتنـُّ

للمجتمع الفاسد.

(١) سورة الشور، آية: ٢١.

ــان ال  ــاة اإلنس  » حي
ــني،  عبادت ــل  تتحّم
ــان  حّب ــع  جيتم وال 
ــب  ــان يف قل متناقض
ــن آدم. وبالتايل، ال  اب
ميكن للقلب أن يتسع 
إله  هو  ــا  وإمن إلهلني، 

واحد.
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فـإذا قلنا بأن الرشك هنـا هو رشك طاعة وليس رشك عبادة، 
 S R Q} :فاآليـة هنت عن إطاعتهام، وأمرت بالشـكر هلـام

.{T

اإلحسان شكٌر
ولكن كيف يكون الشكر هلام؟.

ال ريب يف أن الشكر هلام ال ينحرص باأللفاظ فقط، وإنّام اآلية 
 !} : ر لنا هذا الشـكر املطلوب، إذ قال عزّ وجلّ التاليـة تصوّ

.(١){$ # "
م هلام بام هو مسـتطاع من اخلدمة، وهو  واإلحسـان هو التقدّ
يـدل عـىل مفهوم أوسـع من مفهوم العـدل، الذي هو الـردّ باملثل. 
ا اإلحسـان؛ فهو العطاء عن طيـب قلب، بال مقابل، أو أعىل من  أمّ
املقابل، بال خضوع أو استسالم. وهذا هو اخلط الفاصل بني الطاعة 
والشـكر. إذ الشـكر أمر رضوري، فيـام الطاعة العميـاء، والطاعة 

املنفلتة عن طاعة اهللا، أمر مرفوض وواقع مذموم ومنهي عنه.
واهللا سبحانه وتعاىل قد وضع هبذه املنهجيّة الرصينة والواعية 
حصنًا دون انحراف األجيال، باعتبار أن الطاعة العمياء من جانب 
األوالد آلبائهـم وأُمهاهتـم تـؤدّي إىل تصاعـد احتـامل االنحراف 
يف أنفسـهم وسـلوكيّاهتم؛ هـذا االنحراف الذي البـدّ أن يكون له 

مردوداته السلبيّة عىل أوالد هؤالء األوالد فيام ييل من الزمن.
ومثـل ذلك، مثل األمر الصـادر عن اهللا تعاىل يف إطاعة أويل 
األمر، ولكن ليس كلّ ذي أمر، وإنام هم أولو األمر الذين خيتارهم 

(١) سورة األحقاف، آية: ١٥.
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عيِّنُهـم هو دون غريهم، ألهنم هم الذين يعكسـون بدقّة وصفاء  ويُ
اخلط الذي رسمه اهللا عزّ وجلّ للناس.

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç} :قـال اهللا تعـاىل
.(١){Ï

فإطاعـة الرسـول تصـب يف نفـس االجتـاه لطاعـة اهللا، ألنّ 
رهم ويتلو عليهم آياته  يهم ويطهّ الرسول يبلغ الناس رشع اهللا، فيزكّ
رهـم إالَّ إذا كانوا يضعون  ويعلّمهـم. وأولـو األمر ال يمكـن تصوّ
أقدامهم عىل آثار أقدام الرسـول، ويستلّون رشعيّتهم من رشعيّته، 

التي هي من أمر اهللا تعاىل.

شرك الطاعة
وهنا؛ البدّ من وقفة تأمّل أساسيّة فيام نر اليوم من ثقافات 
عي أن زيارة قبور األولياء واالستشفاع  شـيطانيّة خطرة منترشة؛ تدّ
هبم إىل اهللا سبحانه وتعاىل نوع من الرشك، ويستحلّ أصحاب هذه 
جون هلـا دماء الناس وحرماهتـم. واحلال نجدهم  الثقافـات واملروّ
ام وامللوك  يف الوقت ذاته يامرسـون رشك الطاعـة وخيضعون للحكّ
ا تاما، حتى ولو أن هؤالء املطاعني  واألمـراء وذوي الثروة خضوعً
ا عن رشيعة السامء. كام نشاهد  ا وانحرافً ا وإجرامً كانوا األكثر فسـقً
اليوم يف كثري من بالد العامل جرائم اإلرهابيني من أتباع هذا املذهب 
اهلـدام، حيث يُقتل األبريـاء ويُذبح األطفال بداعـي الطاعة ألمري 
اجلامعـة، إن هذه الطاعـة العمياء هي الرشك بذاتـه، أما زيارة قبور 
ا لالهتامم  أوليـاء اهللا فإهنـا إذا كانت أقامة لشـعائر الدين، وإظهـارً

بالديـن، فإهنـا من صلـب التوحيد، وقـد قال اهللا سـبحانه: {} 
(١) سورة النساء، آية: ٥٩.
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| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
.(١){ª © ¨ § ¦

 ٌ ـنيْ سَ سـول K قـال -برواية مجيع املسـلمني-: «حُ والرّ
نَ  بْطٌ مِ ٌ سِ ـنيْ سَ ـيْناً، حُ سَ بَّ حُ نْ أَحَ بَّ اهللاُ مَ ، أَحَ ٍ ـنيْ سَ نْ حُ ا مِ أَنَ نِّي وَ مِ
 ، انِ امَ نيُْ إِمَ سَ احلُ ـنُ وَ سَ ا: «احلَ »(٢). كام قال أيضً ـبَاطِ َسْ األْ

ا..»(٣). دَ عَ ا أَوْ قَ امَ قَ
والناصبـني   A البيـت  أهـل  أعـداء   تـر
بالبغضاء ملحبّيهم يرموهنم بتهمة ممارسة الرشك، ولكن 
هؤالء األعداء النواصب أنفسـهم يرشكون –من حيث 
يشـعرون يف غالب األحيـان، أو ال يشـعرون– بإطاعة 
شـخص ال هو رسـول وال إمام وال عامل يمكن االقتداء 
ا  به، بل هو إنسـان أقل من بسيط يف علمه وورعه، خمالفً

يف ذلك ربّه ورسوله وقرآنه، بل وخيالف الرشائع كلّها.
واحلقيقـة الواضحـة هي أن الزائر حينام يقصـد قرب النبي أو 
اإلمام أو قرب أحد من ذريّتهم الصاحلة، فيدعو اهللا تعاىل، فيستشفع؛ 

ا إىل ربّه، إنام يطبـق قوله تعاىل: { ¢  أي يتخـذ منه شـفيعً
£ ¤ ¥ ¦}(٤)، إذ الرسول ومن يُمثّل الرسول من 
نُ عىل دعائه، ويشـفع له عند  مِّ ؤَ ه ويُ بعده يدعو للزائر العارف بحقّ

اهللا ليقبل دعاءه.

(١) سورة النساء، آية: ٦٤.
الطربي،  الدين  حمب  للحافظ  القربى،  ذوي  مناقب  يف  العقبى  ذخائر   (٢)

ص١٣٣. بحار األنوار، ج٤٣، ص٢٦١.
(٣) بحار األنوار، ج٤٣، ص٢٩١.

(٤) سورة النساء، آية: ٦٤.

ــن مها القناة  إن الوالدي «  
ــاط باملجتمع،  األوىل لالرتب
ــرض الفرد لتيار  وعادًة يتع
من  ــي  االجتماع ــط  الضغ
ويعترب جماهدما  خالهلما، 
ــبيل  س يف  األوىل  ــوة  اخلط
التسليم  وجتنُّب  االستقالل 

للمجتمع الفاسد.
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نِنيَ  مِ ريَ املُؤْ أَلَ أَمِ هُ سَ نَّ ةَ «أَ بَاتَ بَغِ بْنِ نُ َصْ نِ األْ ولذلك، فقد ورد عَ
 : الَ قَ : {V U T S R Q} فَ اىلَ عَ لِهِ تَ وْ نْ قَ C عَ
ا  ثَ رِ وَ مَ وَ لْ ا الْعِ لَدَ انِ وَ ا اللَّذَ َ رَ مهُ ـكْ امَ الشُّ بَ اهللاُ هلُ جَ انِ أَوْ انِ اللَّذَ دَ الـِ الْوَ

.(١)« امَ تِهِ رَ النَّاسُ بِطَاعَ أُمِ مَ وَ كْ احلُ
واملقصـود هبـام: النبي املصطفى K، وأمـري املؤمنني عيلّ 
هِ  ذِ ا هَ وَ ٌّ أَبَ يلِ عَ ا وَ C. وقد روي عن رسول اهللا K أنه قال: «أَنَ
..»(٢)، أي أن هلام احلقّ األكرب يف رقاب املسلمني إىل يوم القيامة.  ةِ ُمَّ األْ
وهذا هو التفسري الرشعي الصحيح والدقيق حلقيقة اآلية الرشيفة. 

مع اإليامن التام بشمول ظاهر مفرداهتا لألبوين السببيني.
إذن، فالثقافـة اخلاطئـة التـي تنتهـي إىل طاعـة املخلوق عىل 
جر كلّيا؛ سواء كان هذا املخلوق  حساب طاعة اخلالق، ينبغي أن هتُ
ا جلامعة؛ ألن  ا عاديـا أو أحد الوالدين، أو كان سـلطانًا أو أمريً فـردً
هذه الثقافة من وسـاوس الشـيطان، الداعية إىل التغرير باإلنسان، 
به األعمى  ا بجهلـه وتعصّ دً ـا إذا كان هذا اإلنسـان متشـدّ خصوصً

وضمريه امليّت، فرتاه ينجر إىل رغبات الشيطان، ويزداد 
ـر اآلخريـن ويُريق دماءهـم، ضمن  فًـا، حتـى يكفّ تطرّ

أفكار منحرفة عن الدين والوجدان والعقل.
واألدهى من املامرسـة اإلجراميّة، عمليّة التنظري 
والفتو التي تقف وراءها، وهي الصادرة عن أُناس ال 
علم هلم وال برص وال بصرية، ويردّدون بعض املقوالت 
ـة، هذا بغـض النظر عن  التي ال أسـاس هلـا من الصحّ

(١) األصول من الكايف، ج١، ص٤٢٨.
(٢) بحار األنوار، ج٣٦، ص١١.

طاعة الرسول تصب يف  «  
ــاه لطاعة اهللا،  نفس االجت
ألّنه يبلغ الناس شرع اهللا، 
ويتلو  ويطّهرهم  فيزّكيهم 
األمر  وأولو  آياته.  عليهم 
ــن تصّورهم إالَّ إذا  ال ميك
ــون أقدامهم  ــوا يضع كان

على آثار أقدام الرسول.
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عالقاهتم املشبوهة بأعداء اإلسالم.
والدليـل عـىل ذلـك، نـوع خطاباهتـم وأفكارهـم وطبيعـة 
ممارساهتم التي ال ولن تصب يف صالح اإلسالم واملسلمني، شأهنم 
اظ السالطني الذين كانوا يلعقون موائد بني أميّة،  يف ذلك شأن وعّ
ويقبضون ثمن تشـوهيهم ملفاهيم اإلسـالم، وتوزيع االهتامات ملن 
 ،B قام اإلسالم عىل أكتافهم؛ مثل أيب طالب والد أمري املؤمنني
وهو العدوّ اللدود لبني أميّة وثقافتهم الشيطانيّة، فاهتموا أبا طالب 
ا من أمري املؤمنني C، وتغطيةً عىل شـخصيّة أيب  بالـرشك انتقامً
دية حتى  ا طويـالً يف حماربة الرسـالة املحمّ سـفيان الذي قىض عمرً

مات دون أن يؤمن باهللا طرفة عني.
د  بـل إن مـن املطيعني لغـري اهللا طاعـةً عمياءَ مَن جتـده يمجّ
ا مـن العاقبة احلسـنى،  شـخص أيب سـفيان وجيعـل لـه حظا وفـريً
ام بني أميّة ومن هو سـائر عىل خطّهم  ودافعـه يف ذلك التزلّف حلكّ

إىل يومنا هذا.
بهم األعمى، تقليدهم ملن يعتربوهنم  د هؤالء وتعصّ ومن تَشدُّ
ر من يقول بكرويّة األرض. ومثل هؤالء من  علامء ومفتني، ممن يُكفِّ
يعمل عىل تشـويه صورة الدين اإلسـالمي يف عيون غري املسـلمني، 
ا مع اهنيار العامل املاركيس وفشل النظريّة الرأساملية يف إدارة  خصوصً

العامل، مما يتيح للمسلمني ودينهم احلنيف املزيد من االنتشار.
ولكـن اجلهل املركّب لـد البعض، والتقليـد األعمى من 
د السـتخدام العنف –مـع بطالنه  قبـل آخريـن، وإفراطهـم املتعمّ
ـا– ضد مـن ال يوافقهم الرأي، وتبعيتهـم ألئمة الكفر.. كلّ  أساسً
ذلك أدّ إىل ابتعاد البرشيّة -إىل حدّ ملموس- عن أصالة اإلسالم 
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وحقائقه النورانيّة.
ا عـىل بـدء، نجـد أن اهللا تبـارك وتعاىل يويصّ اإلنسـان  وعـودً
ا من اجلهد،  د مكانة األُم باعتبارها اجلهة التي تبذل مزيدً بوالديه، ويؤكّ

ا ألهنا احللقة األضعف. ا مزريً من ناحية، وكذلك ألهنا تعاين واقعً
ولذلـك، كان من احلري بكلّ إنسـان أن يـويل األُم مكانتها 
ا مما عانته  زمة، وذلك عرب اإلحسان (إليها) الذي قد يسد مقدارً الالَّ

خالل أدائها مسؤوليتها جتاه وليدها.

مراحل الشكر
، ويليه الوالدان، ألنّ  الً ثم إن الشـكر ينبغي أن يكـون هللا أوّ
اهللا هـو خالقهام، وهو الذي ألقى بحبّ األطفال يف قلبيهام، ولواله 

ا. ما كان اآلباء واألُمهات ينجذبون إىل صغارهم أبدً
ا أن يكون لوجه  وهذا الشـكر اخلاص بالوالدين ينبغي أيضً
اهللا تعاىل، بسبب أن املصري النهائي إىل اهللا تعاىل، فال حاجة تبقى إىل 

إحداث الفصل بني الشكر هللا والشكر للوالدين.
هـذا باإلضافة إىل بطالن تفكري مـن جيد رضورة يف الذوبان 
هات الوالدين، كطريقة إلثبات املحبّة والتعلّق هبام.  يف أفكار وتوجّ
وإنام املفرتض القول بأنّ لكلّ جيل أسـلوبه يف احلياة، مع املحافظة 
عىل الثوابت الدينية واألخالقية، ألن التجديد رضورة إنسانية ألننا 
نسـعى من أجـل تكامل البرش وتصاعد األجيـال، حيث جيب عىل 
كلّ جيل أن يسعى لبناء حياةٍ أفضل وأرقى مما بناه اجليل السابق له. 

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X} :ولذلك قال اهللا تعاىل
.{d c b
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فنا –فيام سلف من البحث– عند كلمة {K J} يف  وقد توقّ
 E D C B A @} :اآلية السادسة، حيث قال تعاىل
K J I H G F} وقلنا هناك: إن هذه الكلمة توحي بجعل 

ا للدين؛ أي أالَّ نتبع شيئًا من الدين إالَّ بام نعلم. العلم حمورً
ـا إىل الديـن، طالبناه  فإذا نسـب شـخص مـا رأيً
ـة والربهـان، أي: طالبنـاه بآيـة حمكمـة، أو سـنّة  باحلجّ

ا عقل يتفق العقالء عىل رشده. متواترة، وإمّ
واألزمة املشكلة تكمن يف كثري من األحيان أن اآلباء 
أو أفراد اجليل السابق وما لدهيم من آليات ضغط، حياولون 

حق، مستفيدين حتى من الدين. اهليمنة عىل اجليل الالَّ
ولكن؛ أيـن هو الدين؟ ومن هم ذوو الصالحية 

ث باسم الدين؟. يف التحدّ
ويف   ،K الرسـول سـنّة  ويف  تعـاىل،  اهللا  كتـاب  يف  إنـه 
ا أنه مسـتقى من  منهج أهل البيت A، املنهج الذي نعرف سـلفً
لني، ويف اإلمجاع الذي يعكس الكتاب والسـنّة، ويف  املصدرين األوّ
الت التي طاملا  َعَ يف نفسه املؤهّ العقل الرصيح الذي يتمتّع به من مجَ

ثت عنها املصادر الدينية، ونقصد به الفقيه واملرجع الكريم. حتدّ
ث مليا،  ث عن الدين، فله أن يتحدّ ـا دون ذلك، فمن حتدّ أمّ

ة الواضحة. ولكن عليه أن يأيت بالدليل القاطع واحلجّ

مساحة طاعة الوالدين
نا املتعال هنا:  وإضافة لآلية السادسة يف سورة لقامن، يقول ربّ
{d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X} أي: 

ــة اليت  ــة اخلاطئ الثقاف «  
ــي إىل طاعة املخلوق  تنته
ــة  طاع ــاب  حس ــى  عل
ُتهجر  أن  ــي  ينبغ اخلالق، 
ــذا  ه كان  ــواء  س ــا؛  كّليًّ
ــرًدا عاديًّا أو  ــوق ف املخل
كان  أو  ــن،  الوالدي ــد  أح

سلطاًنا أو أمًريا جلماعة.
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 ال تطـع إالَّ مـن علمت أنـه يعربّ عـن إرادة اهللا وحكمه يف املحتو
واألداء.

م، يفرتض بالعالقة بني اإلنسـان ووالديه،  وبنـاءً عىل ما تقدّ
وبينـه وبـني املعلّـم، أو املصادر األخـر مثل الكتـب والصحف 
واإلذاعة والقنـاة الفضائيّة ومواقع األنرتنت وغري ذلك، أن تكون 
عالقة واعية؛ ذلك ألنّ اهللا عزّ وجلّ قد قال يف حمكم كتابه الكريم: 

 ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v}
.(١){¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢

وهكـذا وصف عبـاده الصاحلني بأهنم ال يتبعـون كلّ قول، 
وال يميلـون مع كلّ ريـح، وإنام هم يتبعون األحسـن؛ أي يبحثون 

عن األفضل ليبنوا الواقع األسمى. 
وهنا يقول: {d c} أي: أن املقياس يف الطاعة –وإن 

تعاظمت ضغوط الوالدين عىل الولد– هو إرادة اهللا وحكمه.
وحيث إن مشـيئة اهللا تعاىل هي السالم، وغايتها 
إرسـاء أوارص املحبّـة والعـدل بـني أفـراد األرسة، فإنّ 
ة املتوقّـع حصوهلا  القـرآن الكريـم يبـنيّ ما خيفف احلـدّ
اء جماهـدة اآلبـاء أوالدهـم حلملهـم عـىل الطاعة،  جـرّ
د األوالد عىل أوامر اآلبـاء فيام ال يُريض اهللا  اء متـرّ وجـرّ
تعـاىل، فيقول: { i h g f} إذ البدّ 
مـن بـرّ الوالديـن، مؤمنـني كانـا أو فاجريـن، مادامت 
ة والبنوة؛ سـواء  العالقة هـي العالقـة؛ أي عالقة األبوّ

كانا مؤمنني أو فاجرين.
(١) سورة الزمر، آية: ١٧ - ١٨.

طاعة الرسول تصب يف  «  
ــاه لطاعة اهللا،  نفس االجت
ألّنه يبلغ الناس شرع اهللا، 
ويتلو  ويطّهرهم  فيزّكيهم 
األمر  وأولو  آياته.  عليهم 
ــن تصّورهم إالَّ إذا  ال ميك
ــون أقدامهم  ــوا يضع كان

على آثار أقدام الرسول.
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ها كلمـة قرآنيّة ترد  وكلمـة: {i} الـواردة هنا، تفرسّ
بعدهـا، وهي: {n m} بمعنى إسـداء املعروف الذي رسـمته 

الرشيعة يف التعامل بني الطرفني.
دين عىل  هذا ما قاله الدين، إالَّ أن من األوالد املؤمنني املتمرّ
أوامـر الوالديـن غري الرشعيّة.. من يواجه ردود أفعال شـديدة من 
قبـل الوالديـن، قد تنتهـي إىل الطرد من إطـار األرسة، والتربؤ من 

االنتساب إليهام بداعي اخلالفات الدينيّة والفكريّة.
غـري أن اهللا تعـاىل –إزاء هذا الواقع الصعـب– يُعطي للولد 

 .{n m l k}:خري سبيل وحل، فيقول
أي: ابحـث عـن النـامذج الطيّبـة يف املجتمـع، واقْـفُ أثـر 
الصاحلـني، وهم املنيبـون إىل اهللا تعاىل، الذين رسعان ما يتوبون إىل 
م إذا مـا صدر عنهم اخلطأ. أي: الذين لدهيم املعيار األصيل يف  رهبّ

حياهتم؛ املعيار املتمثّل بمعرفتهم حكم اهللا عزّ اسمه.
.{w v u t s r q} -٢

فاملرجع احلقّ هو اهللا –يف الدنيا واآلخرة– وهو الذي يرسم 
منهج احلياة، وهو املالك ليوم املعاد. وحتى إن نفع األبوان ولدمها 
يف الدنيا، فهو نفع مؤقّت ولفرتة معيّنة، إالَّ أن النفع األكرب هو عند 
اهللا سـبحانه وتعاىل، إذ عنده اجلزاء األوىف ملن يشـكره ويطيعه وال 

. يطيع األنداد من دونه عزّ وجلّ

واقعّية الدين 
ومما نستنتجه من خامتة هذه اآلية املباركة، أن عىل الفرد املؤمن 
أالَّ يُذهـب نفسـه عىل اآلخرين حـرسات لغرض إقناعهـم بأفكاره، 
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ــكلة تكمن يف  املش «  
ــن األحيان أن  كثري م
ــاء أو أفراد اجليل  اآلب
السابق وما لديهم من 
آليات ضغط، حياولون 
ــى اجليل  ــة عل اهليمن
ــتفيدين  مس حق،  الالَّ

حىت من الدين.

ال سـيّام وأن وجود اخلالفات يف دار الدنيا أمر ثابت. ومادامت الدنيا 
دار فتنة وابتالء، فهي دار غموض وغرور، ويعرتهيا الكثري من أوجه 
ا العقائديّة منها–  ا من قضاياها –وخصوصً اللبس. ولذلك، فإن كثريً
الـة إىل يوم القيامة، حيث تُكشـف احلقائق وتُبـىل الرسائر، فيتضح  حمُ

احلقّ للجميع، ويُعرف آنذاك ملاذا آمن هذا، يف حني أرشك ذاك.
ـا يف الدنيـا، فسـيبقى أُنـاس يعتقـدون بفكـرة، وآخرون  أمّ
ا وعتـوا. وال يمكن ضبط  يؤمنـون بغريها، وطائفة تسـتميت عنادً
العقائـد؛ ألهنا مـن أعقد ما اختلـف عليه النـاس، وألن الدنيا دار 

امتحان، وليست دار جزاء.

هدف العالقة 
ـا مـن اإلقـرار بمقولة: إن رضـا الناس  وانطالقً
غايـة ال تدرك، فإن من الرضوري لإلنسـان املؤمن، أن 
جيعل لنفسـه نوعَ هـدفٍ مميّز من خـالل رأيه باآلخرين 
وبمقوالهتـم. وهـذا مـا يسـتدعي أن تكون لديـه قدرة 
فائقـة عـىل اإلقناع، وعـىل معرفة العـدل يف التعامل مع 
بتـىل –يف خضم االختالف– إىل طرد  اآلخرين، لكيال يُ

هذا أو تقريب ذاك.
فالولـد مطالـب بالتعامـل باحلسـنى مع مـن أُمـر بالتعامل 
الطيّب معه. وفيام يتصل بالعالقة مع الوالدين، إنه مطالب بالتذلل 
ية البحتة، وعليه أن يستجيب هلام فيام ال  هلام فيام يتعلّق بالشؤون املادّ

خيالف أوامر اهللا سبحانه وتعاىل.
ا كان  وأما الوالدان فإهنام ملزمان بأَالَّ يتعامال مع الولد –ذكرً



١٥٤

ضوابط العالقة بالوالدين

ا، كام عليهام  أو أنثى– حينام يشب ويكرب عىل أنه ما يزال طفالً صغريً
ا جيلها  أن يعيـا بـأن لكل فـرتة زمنيّة رشوطهـا وأوضاعهـا، وأيضً
اخلـاص هبا، وأن لكلّ جيل أعرافه وخصوصيّاته. وهذا الوعي هو 
الذي يسـاهم يف املحافظة عـىل التوازن االجتامعـي، ويدرأ احتامل 

حدوث اخللل، بام يسمى اليوم برصاع األجيال.
فاالحـرتام والشـفقة أمـران مطلوبـان، كـام أن 
م مطلب رضوري. وهذا ما يشـري  إتاحـة الفرصة للتقدّ
إىل أمهيّـة إيالء جانب الثقة مسـاحته املطلوبـة. فكام أن 
ا ثم شبّوا وأصبح هلم أُرس  اآلباء واألُمهات كانوا صغارً
لَـف، كذلك األوالد هـم يف طور النمو، وهلم كامل  وخَ
ا  احلـقّ يف أن تكون هلم شـخصيّاهتم املسـتقلّة، خصوصً

فيام ال يمس مكانة واحرتام األبوين.
 ،(١){O N M L K} :وحيث يقول سبحانه
ل  ـه والتفضّ فيعنـي االحـرتام واالهتـامم وإعطـاء كلّ ذي حقّ حقّ

عليهم حسب الظروف واإلمكانات املتاحة.
ـة بالصغري الذي مل  ـا بخصوص والية اآلبـاء، فهي خاصّ أمّ
يبلـغ احللم، ولكنّه إذا شـبَّ عـن الطوق، انتهـت والية األب عىل 
الصغـري. وهنا يأيت دور املعروف واإلحسـان ومزيد من االحرتام. 
وقد بـنيّ الفقهاء حدود هذه الوالية جتاه االبـن والبنت، ويبقى أن 
لآلباء حقّ االهتامم باألوالد من خالل نصحهم وتوجيههم بسبب 
مـا أودع اهللا تعاىل يف قلوهبم من احلنان والعطف جتاه األوالد. وقد 
ـا يف تطبيق هذه املقولـة. والصحيح  ا رائعً وجدنـا يف لقـامن نموذجً

(١) سورة النحل، آية: ٩٠.

ــف  وصــ اهللا  إن   « 
ــاده الصاحلني بأم  عب
ــون كّل قول، وال  اليتبع
مييلون مع كّل ريح، وإمنا 
ــن؛  األحس يتبعون  هم 
أي يبحثون عن األفضل 

ليبنوا الواقع األمسى.
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يف األمر –بشـكل عـام– أن يعمـد الوالدان إىل اختصـار جتارهبم، 
وحتويلها إىل حكم، ونقلها إىل أوالدهم.

د  وهذا ما يدفعنا إىل القول بأن العرص احلارض هو عرص تعدّ
مصـادر الثقافة والتوجيه، وال سـيّام مصدر الشاشـة الصغرية ذات 
التأثري البالغ، مما يدعو الوالدين إىل مضاعفة جهودهم يف وضع سبل 
الوقاية والعالج من الدور السـلبي للفضائيات ومواقع األنرتنت. 
 ا ملد ا ملردود آليات التأثري التي تسـتخدمها هذه املصادر، وتبعً تبعً

انفتاح ذهنيّة األوالد كام مل تكن عليه يف الفرتات السابقة.
بصائر وأحكام « 

١- البد أن ينظم اإلنسـان عالقته باآلخرين يف إطار عالقته 
بربه والتي هي األساس، فالعبادة هللا واإلحسان إىل اخللق، وكالمها 
شـكر، وهكذا حتتمل حيـاة البرش عبادتني فمن عبـد اخللق مل يعبد 

الرب.
٢- وألن الوالديـن يشـكالن احللقـة االجتامعية األوىل فإن 
م اهللا أو هنياه  رفـض الرشك قد يدعـو إىل جماهدهتام إذا أمراه بام حـرَّ

عام أمر اهللا.
 



١٥٦

المسؤولية تجلي الحكمة

املسؤولية جتلي احلكمة « 
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من احلديث
 : الَ بْدِ اهللا C قَ ـنْ أَيبِ عَ انَ عَ ـكَ سْ نِ ابْنِ مُ ُّ عَ يَّايشِ عَ  الْ وَ رَ
 : مْ كُ دُ ولَـنَّ أَحَ قُ . الَ يَ الِباً ا طَ ـإِنَّ لَهَ ، فَ نُوبِ ـنَ الذُّ اتِ مِ رَ قَّ ـوا املُحَ قُ «اتَّ

 ~ } | {} : قُولُ ـاىلَ يَ عَ اىلَ إِنَّ اهللاَ تَ عَ رُ اهللاَ تَ فِ ـتَغْ أَسْ بُ وَ نـِ أُذْ
.(١)«.. ةَ يَ ے ¡...} اآلْ

تفصيل القول
ال نزال نسري يف رحاب هذه السورة املباركة التي يبدو أهنا متنحنا 
احلكمة لد التدبّر فيها. احلكمة التي هي مرياث الشـكر، والتي هي 

ضالّة املؤمن، ووسيلة التكامل اإلنساين، وآلية السعادة والفالح. 
(١) بحار األنوار، ج٧، ص٢٠.
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العطاء والتعامل احلكيم
واآليات الكريمة هنا تبني لنا جوانب من هذه احلكمة اإلهلية 
وأبعادهـا. ومن أهم هذه اجلوانب؛ التوازن يف املعاملة، ألن تعاون 
اإلنسـان مع املحيط الذي يعيش فيـه، أمر البد منه. واحللقة األوىل 
يف هـذا املحيـط، تتمثل يف نطـاق األرسة، ومن خـالل التعامل مع 
ف  نه من التعرّ األرسة تنمـو عند اإلنسـان احلكمة العملية التـي متكّ

إىل األسلوب األنسب واألمثل للتعامل.
والعالقات احلسـنة (املطلوبة) هـي العالقات الفاضلة التي 
يتولّد عنها العطاء؛ أي أن اإلنسـان يف خضم هذا النوع من العالقة 
التـي يعطـي فيها لآلخرين أكثـر مما يريد أن يأخـذ، وإذا أخذ منهم 
شيئًا يشكرهم، وشكره هذا دليل عىل أنه –يف هناية املطاف– يسعى 
ة؛ أي أنه طاردٌ منذ  إىل إعادة حقوقهم والوفاء هبا، ولو إعادةً معنويّ
البدء من نفسـه نيّة االسـتغالل هلم، فرتاه يُسـدي إليهم ما يستطيع 

من خدمة يف مقابل ما نال من خدمة.
ل من يُسـديان لإلنسان اخلدمة اجلزيلة من  والوالدان مها أوّ
خالل عطفهام وحناهنام وعطائهام وسهرمها عىل راحته، وبالتايل من 

خالل رعايتهام وتربيتهام له.
ال  التـي  اخلدمـة  هـذه  إزاء  يف  يشـكرمها  أن  البـدّ  والولـد 
تضاهـى. ولكـن هذا الشـكر ال يفرتض بـه أن ينتهـي إىل أن يفقد 
اإلنسان مسؤوليته جتاه احلياة الفاضلة التي يطمح إىل حتقيقها، ألنه 

ا. مسؤول عنها أيضً
فمـن جهة، هو يشـكر الوالدين، ومن جهة جيد نفسـه يقف 
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ا يف يـوم القيامة، كام هو شـأن كلّ إنسـان يف سـاحة احلرش،  وحيـدً
ليحاسـب عىل عمله، وال يسـتطيع أن يرمي باملسؤولية عىل والديه 

ليربر أخطاءه، أو يعتذر عن مساوئ أعامله.

توازن أداء املسؤوليات
ـة تـوازن يف البني جيب أن يُراعى وحيمل عىل سـبيل  إذن؛ فثمّ

. ونجد هذا التوازن يف سياق اآليات الرشيفة من سورة لقامن. احلدّ
 G F} : د قائـالً ففـي زاوية نجده سـبحانه يؤكّ
H}(١)، حيث يأمر اإلنسان بالشكر لوالديه والتعامل باحلسنى 

معهام.
 ~ } | { z y} :نجده يقول ا يف آية أخر أمّ
 ،{®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
بام يشـري إىل خطري مسـؤولية اإلنسـان جتاه أعامله ولو بمقدار احلبّة 

ة، أينام كانت.  والذرّ
ا  والطاعة للوالدين وشـكرمها والتعامل معهام، ال يمكن أبدً
ل املسؤوليات األخر؛ سواء عىل صعيد  ا لعدم حتمّ أن يُصبح تربيرً

األفكار والعقائد، أو عىل مستو األعامل.
مما جيدر باإلنسـان أن يسـتغل مجيـع حلظات حياتـه، ومجيع 
النعـم واإلمكانـات املتاحـة لديه، ليسـتفيد منها حكمـة تدله عىل 
نه من إحراز التكامل الروحي والعقيل  ممارسة احلياة الفاضلة، ومتكّ
والسلوكي. فال تكون اآليات والروايات التي يقرؤها أو يسمعها، 
د لقلقة لسان ومتضية  وال تكون املناسـبات الطيبة التي يعيشها، جمرّ

(١) سورة لقامن، آية: ١٤.
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ي يف رسـم واقعه  وقت، بل عليه أن يتخذ منها مدعاة للتفكري اجلدّ
. ومصريه املنتهي إىل اهللا عزّ وجلّ

نـا املتعال يبنيّ هنا خطّني متوازنني، وينبغي لنا أن نختار  وربّ
مـن بينهـام الطريـق الوسـط. فهناك من يُـرشك باهللا حتـت ضغوط 
الوالدين، واهللا ينهى عن ذلك، كام هو واضح، إذ ال طاعة ملخلوق 
د عـىل الوالديـن وال يعرتف  يف معصيـة اخلالـق. وهنـاك مـن يتمرّ

هام، فال يشكرمها. بحقّ
ويف سـورة األحقاف املباركة يرضب لنا اهللا سـبحانه وتعاىل 
مثـالً لنمطني من الناس فيام يتعلّق بعالقتهم بآبائهم وأُمهاهتم، وقد 

أرشنا إىل ذلك يف درس مىض ونعيده بتفصيل:
ل ذو عالقـة إجيابيـة.. إذ قال تعاىل: {!  ١- النمـط األوّ
 -  ,  +*  )  (  '  &  %$  #  "
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0/  .
ة  = < ? @} فهـو يف البـدء طلـب مـن اهللا أن يعطيه القوّ

 D C B A} : ويمنحـه التوفيـق لكـي يشـكره، ثـم بعدئـذٍ
.(١){Q P O N M L KJ I H G F E

ا  فهـذا الداعي كانت عالقته األُوىل باهللا سـبحانه وتعاىل، أمّ
عالقتـه بالوالديـن فهي عالقـة ثانوية ومنبثقة عـن العالقة األُوىل، 
ومـن خالل عالقته الطيّبة بالوالدين تراه يسـأل ربّه دائامً أن يوزعه 

شكر هذه النعمة، نعمة اهللا عليه وعىل والديه.
بيّنه اآلية السـابعة عرشة من  ـا النمـط اآلخر، فهو ما تُ ٢- أمّ

(١) سورة األحقاف، آية: ١٥.
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ر اهللا حالة شـخص آخـر خمتلف عن  السـورة نفسـها، حيـث صـوَّ
 o n m l k j} :الشخص األول، إذ يقول لوالديه
 } | { z y x w v u t s r q p

~ ے ¡¢ £}(١).
ومثل هذا ينتسب إىل: {¥ ¦ § ¨ 
 ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

.(٢){¸
 V U T S} :ل فينتسـب إىل ـا األوّ أمّ
 b a `_  ̂] \ [ Z Y X W

.(٣){e d c
إذن؛ فنحـن أمام نمطني مـن الناس: نمط يتصل 
ا منها  بوالديه، ولكن عالقته بربّه أقو وأوثق، مسـتفيدً
–العالقة بالوالدين– لتنمية عقله وحتسني عمله، يف حني أن عالقته 

باهللا عالقة الطاعة والعبوديّة.
دين، هؤالء الذي يعاين منهم  ونمـط آخر؛ هو خاص باملتمرّ
ا، وهـم اجليل الطاغي الذي  الواقع البرشي واحلياة اإلنسـانية كثريً

ة إرادة التجديد. يذهب إىل حيث االنفصال عن التاريخ بحجّ
واحلديث –يف حقيقة األمر– ينقسم إىل قسمني هبذا الصدد:

١- واجبات الوالدين جتاه أبنائهم.
٢- ما يتعلّق بآداب تعامل األوالد مع آبائهم.

(١) سورة األحقاف، آية: ١٧.

(٢) سورة األحقاف، آية: ١٨.

(٣) سورة األحقاف، آية: ١٦.

ــن  للوالدي ــة  الطاع «  
ــل  والتعام ــكرمها  وش
معهما، ال ميكن أبًدا أن 
ُيصبح تربيًرا لعدم حتّمل 
ــرى؛  ــؤوليات األخ املس
ــد  صعي ــى  عل ــواء  س
ــد، أو  ــكار والعقائ األف

على مستوى األعمال.



بينات من فقه القرآن (سورة لقمان)

١٦١

األسرة أصل احلياة اإلنسانية 
ا إىل أن األرسة هي األساس يف الوجود اإلنساين، وأن  ونظرً
ا إىل أن  ة، ونظرً األرسة الفاضلـة هي اللبنة األصلية يف حضارة األمّ
ا لكلّ ذلك،  نمو احلضارة متعلّق بطبيعة نمو الكيان األرسي.. نظرً

فإننا ننتهي إىل القول بتقسيامته التالية:
: إنّ اإلنسـان هـو ابـن تارخيه؛ أي أنه مـن مجلة األحياء  الً أوّ
ة طويلـة، وهي يف الواقع فـرتة التلقي،  التـي متتد فـرتة طفولتها مدّ
ـن إباهنا من تلقي األخـالق واآلداب واملعارف من والديه،  ويتمكّ
ا لطبيعة  ولعلّ هذه الفرتة تسـتمر عند البعـض إىل آخر حياهتم، تبعً
موقفهـم التابـع لوالدهيـم.. وهذه الفرتة هـي فـرتة نموذجيّة لبناء 
ى عنهام اللغة التي يعربّ هبا  ل ما يتلقّ ظاهر اإلنسان وباطنه، حيث أوّ
عن إرادته ونيّته وتطلّعه وفكره. ومن خالل –وعاء اللغة– يستفيد 
منهـا حمتوياهتـا، وحمتوياهتا هي ركائز احلضارة، بـام فيها املعلومات 

ومنهجيّة التفكري واآلداب واألخالق والقناعات.
إذن؛ فاألرسة وعـاء حري بانتقال كلّ التجارب 
التارخيية إىل اجليل اآلخر؛ ليس من خالل اجليل املتصل 
ـا؛ أي كلّ  فحسـب، وإنـام عرب األجيـال القديمة عمومً
احلضـارة التارخييّة، مـن لـدن آدم C إىل الوالدين. 
وهـذا كلّـه مـن إنجـازات االنتـامء إىل األرسة والعيش 

د. ضمن واقع اجتامعي حمدّ
ا اإلنسـان البدائـي البعيد عن احليـاة األرسية  أمّ

ن من  املعروفـة، فمن املمكن أن يقـيض كلّ أيام عمره دون أن يتمكّ
تعلّـم ما يتعلّمـه طفل بصـورة طبيعيّة وآلية ضمـن نطاق األرسة. 

رّبنا يبّين هنا لنا خّطني  «  
متوازنني، وينبغي أن خنتار 
ــط. هناك  من بينهما الوس
من ُيشرك باهللا حتت ضغوط 
عن  ينهى  واهللا  ــن،  الوالدي
ــن يتمّرد  ــك. وهناك م ذل
ــى الوالدين وال يعترف  عل

حبّقهما، فال يشكرمها..
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ـد نعمةً واحدة من نعم اهللا عىل اإلنسـان. فام الذي يدعو  وهذا جيسّ
هذا اإلنسان أن يتناسى هذه النعمة اجلليلة؟.

هـذا إضافـة إىل أن األرسة حمور انتقال احلنـان والعطف، إذ 
يا وجسـديا فحسـب، حتـى ال حيتاج لغري  ليـس اإلنسـان كيانًا مادّ
ما يسـد جوعه ويسـرت بدنه، وإنام له جانب روحي حيث ينبغي أن 
يُرو عاطفيا، بل إن حاجة ابن آدم إىل العاطفة أشد من حاجة أي 

كائن حيّ آخر، حسب معرفتنا.
وليس أقدر وأروع من اجلوّ األرسي عىل تلبية هذه احلاجة؛ 
ـا  ا أساسً حتى إننا نجد يف األيتام –بشـكل عام– أهنم يفقدون جزءً
ا حينام ال جيدون من يسـد هلم النقص  مـن شـخصيّاهتم، وخصوصً
العاطفي الذي يشـعرون به ويعانون منه، وقد تستمر املعاناة لدهيم 

طيلة فرتة حياهتم.
ـا ما يقـال عن املدنيّـة الغربيّة، وكوهنا قد حققت لنفسـها  أمّ
دها عىل الكيان األرسي، فإننا نر هذا القول  السـيطرة بسـبب مترّ
ر لد الشـعوب  ـا فيه، حيـث إن أحد الركائز املهمة يف التطوّ مبالغً
دت فقط عـىل جمموعة مـن اخلرافـات التي كانت  الغربيّـة أهنـا متـرّ

منترشة يف أرسهم وجمتمعاهتم. وهذا يشء ال يمكن إنكاره.
الغـرور،  عليهـم  اسـتوىل  م،  التقـدّ أحـرزوا  حينـام  ولكـن 
ية، حتى أصبح واقع احلضارة الغربية  واسـتولت عليهم النظرة املادّ
ـا أعـرج يكابـر ويراهـن عىل مسـرية غـري مكتملـة اجلوانب.  واقعً
ولذلـك فهـي اليوم –جـراء هجرهـا ملتطلّبات الكيـان األرسي– 
كـت فيها عر الديـن والقيم  تعـاين أزماتٍ متالحقـة بعد أن تفكّ
الصحيحة والسـليمة، ومنها قيمـة األرسة؛ حتى أهنا أضحت عىل 
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شـفى من االهنيار احلضاري املتوقّع، كام اهنارت حضارة قوم لوط 
كـت لدهيا عر األرسة، فاهنارت بسـبب  C مثـالً بعد أن تفكّ

الفساد األخالقي.
ا إجيابيا  نعم؛ إنّ العاطفة التي يتكفّل هبا بيت األرسة، تؤثر تأثريً
ا الشارع ودار احلضانة، فال يتكفّالن  ا يف اإلحساس بالكرامة، أمّ كبريً
بصناعة الشـخصيّة املحرتمة والكريمة لد اإلنسـان. وحيث ينعدم 
اإلحسـاس بالكرامـة، تر الوسـاوس الشـيطانية واالنجـذاب إىل 
ال يف  رات واجلريمة، تأخذ دورها الفعّ األخـالق الرديئة، وإىل املخـدّ

صياغة شخصيّة اإلنسان لتكون شخصيّة منحطّة.

توصية مهّمة للوالدين
ـه بالنصيحة املبـارشة للوالديـن، فأقول  ولـذا؛ فإننـي أتوجّ
ا، بل حينام تكتشـفون أنه  هلـام: حينام يرزقكـم اهللا تبارك وتعاىل ولدً
ا، فإن مسـؤولياتكم االجتامعية والسياسيّة  سبحانه سـريزقكم ولدً
ل إىل مسـؤوليات ثانوية، يف مقابل مسـؤوليتكم جتاه  وغريها تتحوّ
ة تربية األوالد أكرب بكثري من مهام  وليدكـم القادم. بمعنـى أن مهمّ
اإلنسـان جتاه وظيفته أو عمله. وإن التهاون يف جمال تربية األوالد، 
د ختريج جيل فاسد والزجّ به يف الوسط االجتامعي. وهذا  يعني تعمُّ
مـن أكرب الظلم وأعظمه، جتـاه األوالد واملجتمع، بل هو ظلم كبري 

ا. يامرسه الوالدان جتاه نفسيهام أيضً
وال يذهـب القارئ خطأً؛ فنحن ال نخالـف الوالدين يف أن 
يامرسـا مهامهام الطبيعيـة، وإنام نخالف -خمالفـة قاطعة ورصحية– 
ظاهـرة التقصـري يف حـق أوالدمهـا، ونخالـف التهاون فيـام يتعلّق 
ا يف أن ينهك املرء  بمسؤوليتهام اجلسيمة بحقّ األوالد. وال مربر أبدً



١٦٤

المسؤولية تجلي الحكمة

نفسـه، ويضيع حياته لتوفري لقمة العيش لولده، مع كونه غافالً عامّ 
حيتاج هذا الولد من تربية صحيحة وعاطفة الزمة.

فال ينبغي لآلباء أن يرتكـوا أمر تربية أوالدهم –حتت طائلة 
العمـل اليومـي، مع أمهيّتـه– للشـارع، أو لألفالم التـي قد خيتزل 
ـا ثقافيا ختريبيا للنفس اإلنسـانية، وغري ذلك من  منتجوهـا مرشوعً

اخليارات.
كـام ال ينبغي لـألُم أن ترتك أوالدها للخادمـة، دون أن هتتم 
بإشـباع عواطفهم من عطفها وحناهنـا، حتت طائلة العمل اليومي، 
عات الدنيويّة وشـبه ذلك.  أو االهنـامك يف التزيُّـن وحضـور التجمّ
ضني لالهنيار واهلزيمة  عرَّ ألن األوالد -واحلال هذه- سـيكونون مُ
ة  ا ملـا يعانونه من أزمـات عاطفيّة حادّ لـد أبسـط املواجهات، تبعً
ىص خطأ وفشـل  وفراغ روحي قاتل. وقد أثبتت التجارب بام ال حيُ
ية الختيار الصديق، وأسلوب احلياة. وإنام  إيالء األوالد مطلق احلرّ
ا،  املفرتض أن يكون ذلك ضمن حالة وخطّ منهجيّة معلومة مسـبقً
ومرسـومة من قبل املدرسـة القرآنية والتعاليم الصـادرة عن النبي 

.A وأهل البيت K
بتلـون  ولعـلّ أغلـب األوالد –يف حقبتنـا الراهنـة– ممـن يُ
رات، كان السبب هو يف اهنزامهم يف مواجهة مشاكل معيّنة،  باملخدّ
سواء مشكلة مالية أو عاطفيّة أو دراسيّة. فإذا اهنزموا اهناروا، وبعد 
االهنيـار ال جيدون هلم ملجـأً –بعد االنفصال احلـادث بينهم وبني 
رات، أو  ه إىل هذه التيـارات اخلطرية؛ مثل املخدّ آبائهـم– إالَّ التوجّ

فة، أو حتى تأسيسها. االنخراط ضمن شبكة متطرّ
ـا– أن يتدبّـرن يف قولـه اهللا تعـاىل:  ولألُمهـات –خصوصً
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يق C قـد فقد أرسته، وفقـد احلنان والعطف  أن يوسـف الصدّ
اه أبوه النبي يعقوب C، فابتيع كعبد وأصبح  الذي كان يوليه إيّ
ـا يف بيـت العزيـز، ولكن اهللا تعـاىل كان قد قىض ليوسـف أن  متاعً
حيظـى بالعطف واحلنان والكرامة، فوجد كلّ ذلك يف بيت العزيز، 

 ® ¬ « ª} :ا حيـث أكرم مثواه. ثم قال العزيز المرأته أيضً
.(١){±° ¯

ممـا يوحي بأن الولد ال نفع يرجى منه يف املسـتقبل ما مل حيظَ 
بالكرامة من قبل الوسط الذي يعيش ضمنه.

ن املرء يف احلياة، {²  وبفعـل الكرامة والتكريم يتمكّ
º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ «}(٢)، حتى صارت 
مقاليـد مـرص إليه، وكانـت حتتضن أكـرب حضارة عىل وجـه األرض 
آنذاك، بعد أن نال االحرتام والتكريم، فأصبح سلطانًا، وأصبح عاملًا، 

حيث علّمه اهللا تبارك وتعاىل تأويل األحاديث ومعرفة الوقائع.
وما مل حيظّ الطفل بمقدار كافٍ من العطف والكرامة من قبل 
الوالديـن، أو مـن له القدرة عىل تعويضه هذيـن العاملني، فإنه من 
ا توقّع الفائدة  الصعب التنبؤ له بمسـتقبل طيب، ومن الصعب أيضً
. وكيف له أن يقوم باملهام  ا مسـؤوالً منه حني يكرب ويصبح شـخصً
املناطة به يف هذا املجال، وهو يفتقر إىل الثقة بالنفس وإىل الشجاعة 
يف اإلقدام، مما يفقده الدافع الذايت نحو التقدم، كام وجيهل آلية أداء 
تلكـم املهـام؟ بل وكيـف له أن خيتـزل يف ذهنـه رضورة االنصهار 

(١) سورة يوسف، آية: ٢١.

(٢) سورة يوسف، آية: ٢١.
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يف اجلـوّ االجتامعـي، وهـو قد ترعـرع يف أحضان املربيـة واخلادمة 
ة؟. ا– من حنان األمومة واألبوّ ا يسريً األجنبيّة، ومل يتلقّ –ولو نزرً

ـب بني الطفـل وأبويه يؤدّي  وال ريـب يف أن إحـداث احلُجُ
إىل استشـعار الطفل بقسـوة من جانبهـام جتاهه؛ فـرتاه ينمو ويكرب 
والقسـوة ماثلة أمام ناظريه، ومتغلغلـة يف دماغه، حتى 

كة له يف معظم جماالت حياته. تكون هي األداة املحرّ
إنّ مـن اجلديـر بـاألب واألُم أن يصطحبـا االبـن 
املسـاجد  إىل  املتاحـة  املجـاالت  وحسـب  والبنـت، 
واحلسينيات، بل وحتى إىل مراكز الرتفيه السليمة واحلدائق 
ة، وأن يتحاشيا وقوع نوع من االنفصال مع األوالد.  العامّ
إضافـة إىل رضورة ختصيـص أوقـات كافيـة ملـلء الفـراغ 
الذي يشـعر به األوالد، مع االهتامم الفائق بتجنيبهم ما قد 
حيدث من شـجار واختالف حاد بني األبوين. ويقابل ذلك، إرشاكهم 
باألحاديـث واألفـكار الطيبـة واجلميلـة، واملامرسـات الدينيـة؛ مثـل 
الصلـوات.. لتكون األرسة –يف هناية املطاف– وعـاءً نقيا من الرذائل 

يمكن أن تُنقل عربه اآلداب واألخالق واملُثُل احلضارية الكريمة.
ولبالـغ األسـف، نالحظ يف بعـض األحيـان أن العديد من 
ا صعبًـا للغاية،  اآلبـاء واألُمهـات جيعلون من الرتبيـة الصاحلة أمرً
بسـبب ما يامرسـونه من سـلوكيات خاطئة بحـق أوالدهم، حيث 
هـون بكلامت بذيئة ومهينـة إزاءهم. وهذا لعمري ظلم مبارش  يتفوّ
ض لـه األوالد، ينتهـي إىل مزيـد من العقد يف أنفسـهم. كال؛  يتعـرّ
علينا العودة إىل الربامج العرفانيّة والنورانيّة التي رسـمها اإلسالم 
فيام يتعلّـق بموضوع واجبات الوالدين جتـاه األوالد، وعدم التأثر 
بالظروف املعيشـيّة الصعبة واالنشـغال هبا عـن إدارة األرسة، ألن 

ــاون يف جمال  إن الته «  
ــين  ــة األوالد، يع تربي
ــل  ــج جي ــد ختري تعمُّ
ــه يف  ــزّج ب ــد وال فاس
االجتماعي.  ــط  الوس
ــن أكرب الظلم  وهذا م
األوالد  جتاه  وأعظمه، 

واملجتمع.
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م عىل صعيد  اهلدف األسـاس من تكوين األرسة، إجياد جيـل متقدّ
الدين والدنيا. ومن املفرتض لتحقيق هذا اهلدف السامي، استخدام 

مة وحضارية سامية. وسائل وأساليب متقدّ

ماذا أراد اإلسالم من الولد؟ 
ويقابـل كل هـذا، مـا ينبغـي عـىل األوالد معرفتـه يف جمال 
تعاملهم مع الوالدين، حتى وإن كان موقف الوالدين سلبيا منهم.
واألوالد– أَالَّ  –الوالديـن  ـا  معً للطرفـني  أراد  فاإلسـالم 
تصـل هبام العالقة بحيث جياهـد األبوان ولدمها الرتكاب املعايص 
د األوالد عىل ما يطلب منهـم الوالدان  والـرشك بـاهللا، أو أن يتمـرّ
ث عن  فيـام هو مسـموح به يف إطـار الرشيعة. أي أن اإلسـالم حتدّ
ث وحث عىل سبل العالج. حتى  سـبل الوقاية بقدر أو أكثر مما حتدّ
إنـه قـد ورد عن اإلمـام جعفر الصـادق C أنه قـال: «.. النَّظَرُ 
»(١)، ناهيك عن تفعيل وترمجة الرمحة والشـفقة  ةٌ بَادَ ـنِ عِ يْ الِدَ إِىلَ الْوَ

واالحرتام إىل واقع ملموس.
 W V U} :وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل
 (٢){cb a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X
بمعنى أن اهللا تعاىل يلحق األوالد بآبائهم وأُمهاهتم يف نعيم 
اخللـد، حتـى وإن كانت درجـات الوالديـن رفيعة وأكثر 
سـموا من األوالد. مما يدفع باإلنسـان إىل تقديس عالقته 
سن التعامل مع األقرب إليه،  بوالديه، ال سـيّام وأن من حيُ
سيحسـن التعامـل مع جمتمعـه. ومن دون إتقـان التعامل 

(١) الفروع من الكايف، ج٤، ص٢٤٠.
(٢) سورة الطور، آية: ٢١.

 » ما مل حيّظ الطفل مبقدار 
كاٍف من العطف والكرامة 
ــن، فإنه  ــن قبل الوالدي م
له  التنبؤ  ــب  الصع ــن  م
ــن  ــب، وم ــتقبل طي مبس
ــع  توّق ــا  أيًض ــب  الصع
ــني يكرب  ــدة منه ح الفائ
ويصبح شخًصا مسؤوًال.
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الطيب بني اآلباء واألبنـاء، ينبغي توقّع حصول الكوارث االجتامعية 
الكرب يف ظل التفكّك األرسي.

وها نحن نشـهد بوضوح طبيعـة التفكّك االجتامعي الغريب 
 حتـت مظلّـة التفـكّك العائـيل. إذ املقاييـس ومعايـري التعامل لد
اإلنسـان واملجتمع الغريب يطغى عليهـا اجلانب املادّي واملصلحي. 
فـاألوالد ترعاهـم دور احلضانـة، والوالـدان يف أواخـر أعامرهـم 
ا لقلّة  ـزون يف دور العجزة، حتى أن الكثري منهم يموتون كمدً تجَ حيُ

االهتامم هبم من قبل أوالدهم.
ية، ويعاين أزمـةً اجتامعية  فالغـرب إذن، ابتُيل بحضـارة مادّ
خانقـة وتتولّد عنها الكثـري من األزمات واملشـاكل. وهم بني هذا 

ة. وذاك يعانون الشقاء املتزايد واملتصاعد يف احلدّ
ونحن من ناحيتنا كموحدين ورشقيني، ال يُعقل أن نستورد 
عـن الغربيـني متبلّدي املشـاعر والعواطـف مشـاكلهم وأزماهتم، 
ونسـتدبر سـبل الوقاية واحللول التي أنزهلا اخلالق عزّ وجلّ لنا عرب 

.A وأهل بيته K القرآن املجيد ومنهج النبي
 À} :ولصناعـة احلضـارة املتكاملة، ال يبقى جمـال للتربير، ألن
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á}(١)؛ أي ال جمـال أمام الوالدين يف 
ة أهنم عانوا اإلساءة من آبائهم وأُمهاهتم  إساءة تعاملهام مع األوالد بحجّ
ة الردّ باملثل. وإنام  من قبل. كذلك ال جمال لألوالد لإلساءة لوالدهيم بحجّ
ينبغـي العودة والرجـوع إىل املقاييس اخلُلُقيـة واالجتامعية التي وضعها 
الديـن اإلسـالمي احلنيف، وجعلهـا حكامً نافـذ القول والقضـاء، بعد 

اخلروج من قوقعة الذات ودائرة األنانية واجلهل والعواطف البليدة.
(١) سورة القيامة، آية: ١٤ - ١٥.



بينات من فقه القرآن (سورة لقمان)

١٦٩

بصائر وأحكام « 

١- من احلكمة العدل يف تعامل اإلنسـان مع حميطه وأساسه 
نية العطاء لآلخر حسـب املسـتطاع، فاملؤمن حيسن إىل والديه وإىل 

ا إال ويسعى إليه حثيثًا. الناس وال يدع ثوابً
٢- األرسة هـي أهـم صلة رابطـة بني جتـارب البرشية عرب 
التاريـخ واألجيـال الصاعـدة، كـام أهنا توفـر العطـف الرضوري 
إلحسـاس اإلنسـان بكرامتـه، والتـي هـي حمـور سـائر األخالق 

الفاضلة.
٣- عىل الوالدين أن يعرفا أن مسؤوليتهام جتاه أبنائهام أعظم 
ا ظلام  امَ املجتمـع، وأيضً لَ ا ظلامهـم وظَ َ مـن أية مسـؤولية وإنْ قَرصَّ

نفسيهام.

 » حنن كموحدين وشرقيني، 
ــتورد عن  ــل أن نس ال ُيعق
ــاعر  الغربيني متبّلدي املش
ــاكلهم  ــف مش والعــواط
ــتدبر سبل  وأزمام، ونس
الوقاية واحللول اليت أنزهلا 
ــرب القرآن  ــا ع ــق لن اخلال

ومنهج النيب وأهل بيته.
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أخالقيات املسؤولية اإلنسانية « 

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ}
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½
 Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ

.{ç

من احلديث
C ُتُه عْ مِ : «سَ الَ بْدِ اهللا C قَ نْ أَيبِ عَ امِ عَ حَّ دٍ الشَّ يْ نْ زَ عَ

ا  ايَ صَ رُ وَ ـيَ آخِ هِ ، وَ ةُ الَ لَّ الصَّ جَ ـزَّ وَ لِ إِىلَ اهللا عَ امَ َعْ ـبُّ األْ : أَحَ ـولُ قُ يَ
.(١)«.. بِيَاءِ َنْ األْ

 : الَ هُ قَ نَّ ا C أَ ضَ ـنِ الرِّ َسَ نْ أَيبِ احلْ يْلِ عَ ضَ فُ دِ بْنِ الْ َمَّ نْ حمُ عَ
.(٢)« يٍّ قِ لِّ تَ انُ كُ بَ رْ ةُ قُ الَ «الصَّ

 C َنِني مِ ـريِ املُؤْ نْ أَمِ هِ عَ ـنَادِ ِ بِإِسْ ـنيْ ُسَ ِّ بْنِ احلْ يلِ ـدُ بْنُ عَ َمَّ حمُ
(١) وسائل الشيعة، ج٤، ص٣٨.
(٢) وسائل الشيعة، ج٤، ص٤٣.
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ءِ  امَ كَ نَ احلُ بَـلْ مِ ؛ اقْ نَيَّ ا بُ : «يَ يَّةِ َنَفِ دِ بْـنِ احلْ َمَّ هِ حمُ دِ لَ هِ لِوَ يَّتـِ صِ ـالَ يفِ وَ قَ
 ، هِ ـرُ بـِ أْمُ امَ تَ اسِ بـِ ـذَ النـَّ ـنْ آخَ كُ ، وَ ـمْ هُ امَ كَ ـرْ أَحْ بَّ دَ تَ ، وَ ـمْ ظَهُ اعِ وَ مَ
إِنَّ  ، فَ لِهِ ـنْ أَهْ نْ مِ وفِ تَكُ رُ ـرْ بِاملَعْ أْمُ ، وَ نْهُ ـى عَ نْهَ امَّ تَ اسِ عَ ـفَّ النـَّ أَكَ وَ
نِ  يُ عَ النَّهْ وفِ وَ ـرُ رُ بِاملَعْ َمْ اىلَ األْ عَ تَ كَ وَ بَـارَ نْدَ اهللا تَ ـورِ عِ ُمُ مَ األْ ـتِتْامَ اسْ

.(١)« رِ املُنْكَ
 C ا ضَ ـنِ الرِّ َسَ ا احلْ تُ أَبَ عْ ـمِ : «سَ الَ ةَ قَ فَ رَ دِ بْنِ عَ َمَّ ـنْ حمُ عَ
مْ  يْكُ لَ لَنَّ عَ مَ ـتَعْ ، أَوْ لَيُسْ رِ نِ املُنْكَ نَّ عَ لَتَنْهُ وفِ وَ ـرُ نَّ بِاملَعْ رُ : لَتَأْمُ ـولُ قُ يَ

.(٢)« مْ ابُ لَهُ تَجَ الَ يُسْ مْ فَ كُ يَارُ و خِ عُ يَدْ ، فَ مْ كُ ارُ َ رشِ
 : الَ بْدِ اهللا B قَ أَيبِ عَ رٍ وَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ يِّ عَ رِ هْ يدٍ الزُّ عِ نْ أَيبِ سَ عَ

.(٣)« رِ نِ املُنْكَ يِ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ رِ بِاملَعْ َمْ ينُونَ اهللاَ بِاألْ دِ مٍ الَ يَ وْ لٌ لِقَ يْ «وَ
يبُونَ  عِ مٌ يَ وْ مُ قَ وْ رٍ C: «بِئْسَ الْقَ فَ عْ الَ أَبُو جَ : قَ الَ هِ قَ نَادِ بِإِسْ وَ

.(٤)« رِ نِ املُنْكَ يَ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ رَ بِاملَعْ َمْ األْ
ةٌ  وفَ ْفُ نَّةُ حمَ : «اجلَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ انَ عَ ْرَ ةَ بْنِ محُ ْزَ ـنْ محَ عَ
نَّمُ  هَ جَ . وَ نَّةَ لَ اجلَ يَا دَخَ نْ هِ يفِ الدُّ ارِ ىلَ املَكَ َ عَ ربَ نْ صَ مَ ، فَ ِ ربْ الصَّ هِ وَ ارِ بِاملَكَ
لَ  ا دَخَ َ هتَ وَ هْ شَ ا وَ َ هتَ هُ لَذَّ سَ فْ طَى نَ نْ أَعْ مَ ، فَ اتِ وَ هَ الشَّ اتِ وَ ةٌ بِاللَّذَّ وفَ ْفُ حمَ

.(٥)« النَّارَ
ـولُ اهللا  سُ الَ رَ : «قَ الَ بْـدِ اهللا C قَ ـنْ أَيبِ عَ ـيِّ عَ مِ زَ رْ عَ ـنِ الْ عَ
 ، ِ ربُّ التَّجَ تْلِ وَ نَالُ املُلْكُ فِيـهِ إِالَّ بِالْقَ انٌ الَ يُ مَ اسِ زَ ىلَ النـَّ ـيَأْيتِ عَ K سَ

(١) وسائل الشيعة، ج١٦، ص١٤٩.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٦، ص١١٨.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٦، ص١١٧.

(٤) وسائل الشيعة، ج١٦، ص١١٧.

(٥) وسائل الشيعة، ج١٥، ص٣٠٩.
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يـنِ  اجِ الدِّ رَ ـتِخْ بَّـةُ إِالَّ بِاسْ الَ املَحَ ، وَ ـلِ الْبُخْ ـبِ وَ الَ الْغِنَـى إِالَّ بِالْغَصْ وَ
ىلَ  رُ عَ دِ قْ وَ يَ هُ رِ وَ قْ ىلَ الْفَ َ عَ ربَ انَ فَصَ مَ لِكَ الزَّ كَ ذَ رَ نْ أَدْ مَ ، فَ وَ بَاعِ اهلَ اتِّ وَ
وَ  هُ لِّ وَ ىلَ الذُّ َ عَ ربَ صَ ، وَ بَّةِ ىلَ املَحَ رُ عَ دِ قْ وَ يَ هُ ةِ وَ ىلَ الْبِغْضَ َ عَ ربَ صَ الْغِنَى، وَ

.(١)« قَ يبِ دَّ َّنْ صَ يقاً ممِ دِّ نيَ صِ ْسِ ابَ مخَ اهُ اهللاُ ثَوَ ؛ آتَ ىلَ الْعِزِّ رُ عَ دِ قْ يَ
 َ تُيلِ نِ ابْ بْـدِ اهللا C: «مَ الَ أَبُو عَ : قَ الَ ِّ قَ يلِ ةَ الثُّامَ ْـزَ ـنْ أَيبِ محَ عَ

.(٢)« يدٍ هِ رِ أَلْفِ شَ ثْلُ أَجْ انَ لَهُ مِ ، كَ يْهِ لَ َ عَ ربَ ءٍ فَصَ نِنيَ بِبَالَ مِ نَ املُؤْ مِ
مَ  عَ لَّ أَنْ جَ زَّ وَ : «إِنَّ اهللاَ عَ الَ بْدِ اهللا C قَ نْ أَيبِ عَ ةَ عَ عَ امَ نْ سَ عَ
ائِبِ  ماً بِاملَصَ وْ تَىلَ قَ ابْ ، وَ بَاالً مْ وَ يْهِ لَ تْ عَ ارَ وا فَصَ رُ ـكُ مْ يَشْ لَ مٍ فَ وْ ىلَ قَ عَ

.(٣)« ةً مَ مْ نِعْ يْهِ لَ تْ عَ ارَ وا فَصَ ُ ربَ فَصَ
نَ  ُ مِ ربْ : «الصَّ الَ بْدِ اهللا C قَ نْ أَيبِ عَ يْلٍ عَ ءِ بْنِ فُضَ الَ عَ نِ الْ عَ
 ، ـدُ سَ بَ اجلَ هَ أْسُ ذَ بَ الرَّ هَ ا ذَ إِذَ ، فَ ـدِ سَ نَ اجلَ أْسِ مِ لَةِ الرَّ نْزِ نِ بِمَ يامَ ِ اإلْ

.(٤)« نُ يامَ ِ بَ اإلْ هَ ُ ذَ ربْ بَ الصَّ هَ ا ذَ لِكَ إِذَ ذَ كَ
يثِ  دِ ائِهِ A -يفِ حَ نْ آبَ ادِقِ عَ نِ الصَّ دٍ عَ يْ ِ بْنِ زَ نيْ ُسَ نِ احلْ عَ
 ، ـيِهِ شْ لُ يفِ مَ جُ تَالَ الرَّ ْ ـولُ اهللا K أَنْ خيَ سُ َى رَ هنَ : «وَ الَ ي- قَ املَنَاهِ
انَ  كَ ، وَ نَّمَ هَ ريِ جَ فِ نْ شَ فَ اهللاُ بِهِ مِ سَ تَالَ فِيهِ خَ اخْ باً فَ وْ نْ لَبِسَ ثَ : مَ الَ قَ وَ
 ، ضَ َرْ هِ األْ ارِ دَ بـِ ـفَ اهللاُ بِهِ وَ سَ تَالَ فَخَ نِ اخْ لُ مَ ـهُ أَوَّ َنَّ ونَ ألِ ارُ يـنَ قَ رِ قَ

وتِه»(٥). ُ ربَ عَ اهللا يفِ جَ ازَ دْ نَ قَ تَالَ فَ نِ اخْ مَ وَ
نْ أَبِيهِ  ِ عَ نيْ ُسَ ِّ بْنِ احلْ يلِ هِ عَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ دٍ عَ َمَّ رِ بْنِ حمُ فَ عْ نْ جَ عَ

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص٩١.

(٢) األصول من الكايف، ج٢، ص٩٢.

(٣) األصول من الكايف، ج٢، ص٩٢.

(٤) األصول من الكايف، ج٢، ص٨٧.
(٥) وسائل الشيعة، ج٥، ص٤٣.
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١٧٣

ى  شَ نْ مَ ولُ اهللا K: مَ سُ الَ رَ : «قَ الَ ِّ بْنِ أَيبِ طَالِبٍ A قَ يلِ نْ عَ عَ
.(١)« تِهِ ْ نْ حتَ ضُ مِ َرْ نَتْهُ األْ تِيَاالً لَعَ ضِ اخْ َرْ ىلَ األْ عَ

رٍ  فَ عْ ـالَ أَبُـو جَ : «قَ الَ ـهُ قَ عَ فَ نْ أَبِيـهِ رَ ـدٍ عَ َمَّ َـدَ بْـنِ حمُ ـنْ أَمحْ عَ
بَّارَ  انِدُ جَ عَ ضِ يُ َرْ تَالُ يفِ األْ ْ لٌ ملَِنْ خيَ يْ ولُ اهللا K: وَ سُ الَ رَ C: قَ

.(٢)« ضِ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ السَّ
يثٍ  دِ بْدِ اهللا C -يفِ حَ نْ أَيبِ عَ يُّ عَ ِ بَريْ و الزُّ رٍ مْ  أَبُـو عَ وَ رَ
حِ  ارِ وَ ىلَ جَ نَ عَ يامَ ِ ضَ اإلْ ـرَ اىلَ فَ عَ تَ كَ وَ بَارَ َنَّ اهللاَ تَ : «.. ألِ ـالَ - قَ يـلٍ طَوِ
 َ يشِ ِ أَالَّ يَمْ لَنيْ جْ ىلَ الرِّ ضَ عَ رَ فَ ا... وَ هُ فِيهَ قَ رَّ فَ ا وَ يْهَ لَ هُ عَ مَ سَّ قَ مَ وَ ابْنِ آدَ
يضِ اهللا  ا يُرْ َ إِىلَ مَ امَ املَيشْ يْهِ لَ ضَ عَ ـرَ فَ عَايصِ اهللا، وَ نْ مَ ءٍ مِ ْ امَ إِىلَ يشَ ـِ هبِ

 Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó} : الَ قَ لَّ فَ جَ ـزَّ وَ عَ
 â áà ß Þ Ý Ü Û} : ـالَ قَ وَ  .(٣){à ß Þ

.(٥)«(٤){æ å ä ã

 : الَ ـنِ C قَ َسَ ـنْ أَيبِ احلْ يدِ عَ َمِ بْـدِ احلْ يـمَ بْـنِ عَ اهِ رَ ـنْ إِبْ عَ
.(٦)« نِ مِ اءِ املُؤْ بُ بِبَهَ هَ ذْ ِ يَ ةُ املَيشْ عَ ْ «رسُ

نْ  بْدِ اهللا C عَ ـا عَ ـأَلْتُ أَبَ : سَ الَ يِّ قَ مِ َ َرضْ ـرٍ احلْ ـنْ أَيبِ بَكْ عَ
: {æ å ä ã â}؟. لَّ جَ زَّ وَ لِ اهللا عَ وْ قَ

.(٧)« ةُ بِيحَ ةُ الْقَ الَ C: الْعَطْسَ قَ
(١) مستدرك الوسائل، ج٨، ص٢٣٨.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٥، ص٣٨٢.
(٣) سورة اإلرساء، آية: ٣٧.

(٤) سورة لقامن، آية: ١٩.
(٥) األصول من الكايف، ج٢، ص٣٣ - ٣٦.

(٦) بحار األنوار، ج٧٣، ص٣٠٢
(٧) األصول من الكايف، ج٢، ص٦٥٦.
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ةُ  عَ فَ تَ ـةُ املُرْ يَ الْعَطْسَ بْـدِ اهللا C قال : «هِ ـنْ أَيبِ عَ ويَ عَ ورُ
نَ  وْ كُ ا، إِالَ أَنْ يَ بِيْحً ـا قَ عً فْ يْثِ رَ دِ هُ بِاحلَ تَ وْ عُ صَ فَ رْ ـلُ يَ جُ الْرَّ ، وَ ـةُ بِيْحَ الْقَ

.(١)« آنَ رْ أُ الْقُ رَ قْ يًا أَوْ يَ اعِ دَ
تفصيل القول

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ} -١
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ
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مـع السـياق القرآين هلـذه السـورة املباركة تابعنا املسـؤولية 
لهـا، وهي  الكـرب التـي ينبغـي لإلنسـان -أي إنسـان– أن يتحمّ
ة، أو حبّة من  التي قد تصل به إىل مسـتو املسـؤولية عن مثقال ذرّ
خـردل. ومـن ثم هذه املسـؤولية طرحت مـن زاويـة معيّنة، وهي 

زاوية مسؤولية اإلنسان عن اآلخرين.
ق وعي املسـؤولية لد اإلنسـان، وجتعل منه  فالصـالة تعمّ
، ليس فقط عن نفسـه وعن الناس، بـل وحتى عن  ا مسـؤوالً كائنـً

الطبيعة املحيطة به.
وكذلـك األمر باملعـروف والنهي عن املنكـر، مها فريضتان 

دان اإلحساس باملسؤولية جتاه احلياة واملجتمع. جتسّ
ض له اإلنسـان من مصائب،  ومن ثم الصرب عىل ما قد يتعرّ

ل املسؤولية االجتامعية. اء حتمّ جرّ
؟. ولكن؛ هل تنتهي املسؤولية اإلنسانية عند هذا احلدّ

(١) تفسري جممع البيان، ج٨، ص٨٨.
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١٧٥

ا قد تبدو  ، إذ إن هناك أمورً كال؛ إهنـا ال تنتهـي عند هذا احلدّ
جزئيـة أو دقيقة، و قد ال ينتبه اإلنسـان إليها، لكنها تدخل يف إطار 
مسـؤولية اإلنسـان عـن اآلخريـن. ومنهـا: رضورة احرتامه لبني 
ا من احلقوق التي تتمخّض عامّ أوىل اهللا تعاىل اإلنسان  جنسه، انطالقً
مـن الكرامة. واملجتمع الفاضل هـو املجتمع الذي يرعى احلقوق، 
حتـى أصغرهـا، ويلتـزم هبا عىل صعيـد التسـاوي؛ أي رضورة أن 

. ا متبادالً يكون االلتزام هبا التزامً
بـل عىل الدفاع عن حقوقه والسـعي وراء  وألن ابـن آدم قد جُ
اسـتيفائها بالكامل، فإن احلديث عادة ما يكون عن حقوق اآلخرين، 
وإالَّ فإن كلّ إنسـان مسـؤول عن حقوقه الذاتية؛ أي رضورة أن هيتم 
ببلوغ الكرامة اإلهلية، وأن حيصل عىل حقوقه كاملة. ولكن لد ذلك 
يسـعى إىل نيل ما يعتربه مـن حقوقه عىل اآلخريـن، غامطًا أثناء ذلك 
حقوقهم، وربام ال يُعري هلا أية أمهيّة، وهناك حتدث الفتنة الكرب، وهي 

 « ª © ¨ § ¦} :التطفيف. قال اهللا سـبحانه وتعـاىل
.(١){μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

أي أهنم يكيلون بمكيالني، إذ يستوفون حقوقهم 
هم، وال يفون  كاملـة، يف حني يبخسـون النـاس أشـياءَ

اآلخرين حقوقهم.
واآليـة أعاله تفـرسّ سـلبية التطفيـف، ولكنّها ال 
ده يف قضيّة واحدة. وعىل هذا االعتبار، فإن التطفيف  حتدّ
هو عدم مراعاة حقوق اآلخرين أنَّى كانت، وأين كانوا. 

ة إىل احلكمة، ومن احلكمة  وقد سـبق أن بيَّنَّا أننا بحاجة ماسّ
(١) سورة املطففني، آية: ١-٣.

ــق  تعّم ــالة  الص  « 
لدى  املسؤولية  وعي 
اإلنسان، وجتعل منه 
ليس  مسؤوًال،  كائًنا 
فقط عن نفسه وعن 
الناس، بل وحىت عن 
الطبيعة املحيطة به..
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الشكر، ومن الشكر أن نعرف النعم، ومن النعم عالقة الفرد بغريه. 
وهذا الغري، قد يكون من األقربني، كام رضب اهللا تعاىل بالوالدين لنا 
ا، أو كان من الدوائر االجتامعية املرتامية.  ا أو زوجً ، أو كان أخً مثالً
كلّ هؤالء وأولئك، ينبغي أن تُرسـم للعالقة معهم واملوقف منهم 
ة البدّ أن تتجىلّ يف سـلوك  خارطـة حكيمـة. وهذه احلكمـة املرجوّ

اإلنسان جتاه اآلخرين بايفائهم حقوقهم من دون تطفيف.

طرد التكّبر؛ ملتقى الفضائل
وربنا عزّ اسمه قد بنيّ لنا يف اآليات املباركات أعاله جمموعة 
من الصفات. ولكن قبل اخلوض يف تفاصيلها، البدّ من القول بأن 
مـا جيمع هـذه الصفات هو احـرتام اآلخرين، ومراعـاة حقوقهم، 

، واالستعالء عليهم. وعدم التكربّ
أي: أن يضـع املـرء نفسـه يف مصـاف اآلخريـن، ويف رتبـة 
واحدة؛ إذ الكل خملوقون، والكل عند اهللا سـواء، وسـيقفون أمامه 
ـا الفضائل واآلالء التي  يف يـوم اجلـزاء عىل حد متكافئ وعادل. أمّ
نعـم اهللا هبا عـىل الناس يف الدنيا؛ مثل نعمـة العقل، ونعمة العلم،  يُ
ونعمة النسب الرفيع، ونعمة املال، ونعمة الشهرة.. هي يف احلقيقة 
وسـائل جيدر أن تُسـتخدم لبناء حياة طيبة كـام أراد اهللا املنعم، دون 
االسـتفادة منهـا يف إطار التكـربّ والغـرور. أي البدّ مـن أن تكون 
ر لتكون يف خدمة  وسيلة للتواضع والشكر هللا من ناحية، وأن تُسخّ

تلك املنظومة التي متت اإلشارة إليها. 
فكلّ نعـم اهللا تقيض التعامل معها بحكمة، ومن أبرز وجوه 
احلكمة هو الشـكر، والشـكر هللا يقتيض التواضع له سبحانه وتعاىل 

وعدم البخس بتلك النعم عىل اآلخرين.
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إذن؛ فجامع الفضائل يتلخّص يف كلمة، هي عدم االستعالء 
عـىل النـاس، وأن يُعطـى الفرد حقوقـه دون أن ينكر شـيئًا منها أو 
ا. هذا هو أصل احلكمة يف التعامل مع اآلخرين، والذي  يُبخس بعضً
 :C خلَّصـه حديث رشيف عن أمري املؤمنني عـيل بن أيب طالب

ا..»(١). هُ لَهَ رَ ا تَكْ هْ لَهُ مَ رَ اكْ ، وَ كَ سِ ِبُّ لِنَفْ ا حتُ كَ مَ ِ بِبْ لِغَريْ أَحْ «فَ
ولكننـا –مـع ذلـك– بحاجـة إىل البحـث عـن املصاديـق 

واملفردات التي تتجىلّ فيها احلكمة.
وقـد أغنانـا ربنا سـبحانه مهمـة البحث عـن املصاديق، بل 

.{Ì Ë Ê É} :لها، فقال عىل لسان لقامن احلكيم فصّ
والتصعري حالة مرضيّة تُصيب اإلبل يف بعض األحيان تُسبِّب 
ا لد اإلنسان، فهي حالة  ر. أمّ عَ ى الصَّ له التواءً يف العنق، وهي تُسمّ
ا عليهم، فيعترب نفسه أسمى من  ً تشري إىل عدم اهتاممه باآلخرين تكربّ
غـريه، وال يعـري آلراء اآلخرين أمهيّة تُذكر، فال يتعاون وال يتشـاور 
ه  وال يسـتفيد وال يفيدهـم يف فكـرة أو يشء آخر. بل مـن فرط تكربّ
عـىل الناس، تراه ال هيتم بام يلحق به من الرضر يف انعزاله عنهم. مع 
امَ  إِنَّ ، فَ نِ النَّاسِ هُ عَ دَ نْ كَفَّ يَ أن اإلمـام جعفر الصادق C قال: «مَ

.(٢)« ةً ثِريَ يَ كَ دِ نْهُ أَيْ ونَ عَ فُّ كُ يَ ، وَ ةً دَ احِ داً وَ مْ يَ نْهُ فُّ عَ يَكُ
ا التعاون مع الناس وااللتفات إليهم، فهو بمثابة االعرتاف  أمّ

بوجودهم والقول بكرامتهم وشخصيّاهتم.
وقد يكون عدم اهتامم اإلنسان بمن حوله، بداعي االنطواء، 
ه  ر خدّ ا بمن يصعّ ، أو العداء جتاهم، يف وقت كان مفرتضً أو التكـربّ

(١) هنج البالغة، رسالة رقم٣١.
(٢) األصول من الكايف، ج٢، ص١١٧.
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للنـاس ويسـتعيل عليهم أن يسـوق رؤيتـه وموقفه ممـا لديه ضمن 
ة الشـكر، وأن ينطلق من منطلق تزكية ما لديه عرب أداء ما عليه  جادّ
– إىل وسـيلة اسـتعالء عىل  ل نعمة العلم –مثالً من حقوق؛ فال حيوّ
اجلهلة، وإنام يسـعى إىل أداء حقّ العلم، فيُعلّم من حيتاج إىل العلم. 
وهكذا هو شأن سائر النعم التي يتمتّع هبا وحيوز عليها. وأداء احلق 
ب صاحبه العقد  نـِّ هـذا يعـادل فضيلة التواضـع، كام جيُ
طًا  النفسـيّة ورذائـل األخالق التي جيد املرء نفسـه متورّ

يف نتائجها.
إنّ عقدة التكربّ والتصعري مرض شـيطاين، ومن 
املفرتض باإلنسـان أن يقي نفسـه رشّ هذه العقدة، وإن 
أُصيـب هبـا، فعليـه أن يعاجلهـا بالوسـائل الصحيحـة 

الناجعة.
حتـى أن الشـيطان ليوحي إىل اإلنسـان بمجموعـة من القيم 
د له خطالً أن رفعة شـأنه  الزائفـة التي جيمعها التظاهر الفظ، ثم يؤكّ
، أو  ابة، أو ملك ماالً طائالً ـق له إذا ما ارتد مالبس مجيلة جذّ تتحقّ
د  متتّع بعلم أو جاه. وينسـى يف هـذا اخلضم أنه ال يعدو أن يكون جمرّ

ة رأسه إىل أمخص قدميه. إنسان، واإلنسان مفعهم بالضعف من قمّ
ا من العلـامء والفقهـاء، فرأيـت فيهم  ولقـد عـارشت عـددً
التواضـع، ومنهـم من كان يسـعى حثيثًـا ألن جيعل نفسـه أقل من 
ر السـمو عىل  اآلخرين، وقاية من الشـيطان الذي يدفعه ألن يتصوّ
غـريه. فرتاه يتنازل، ضمن سـلوك أخالقي رفيع، حتى عن حقوقه 

البسيطة، وعن مستو اآلخرين ليتوازن معهم.
.{Ñ Ð Ï Î Í} :نا املتعال ثم يقول ربّ

مجاع الفضائل تتلّخص  «  
ــدم  ع ــي  ه ــة،  كلم يف 
الناس،  على  ــتعالء  االس
ــى الفرد حقوقه  وأن ُيعط
ــيًئا منها.  دون أن ينكر ش
ــو أصل احلكمة يف  هذا ه

التعامل مع اآلخرين.
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س،  قبل اخلـوض يف تفصيل معاين هذا املقطـع القرآين املقدّ
أر من املناسـب بمكان أن أشـري إىل أن ما قد يُضمره اإلنسـان يف 
ولَ  سُ يَ أَنَّ رَ وِ نفسـه البد وأن يظهر يف سلوكه، شـاء أم أبى. وقد رُ
هُ  ا إِنَّ الَ K: «أَمَ قَ تِهِ فَ الَ يَتِهِ يفِ صَ بَثُ بِلِحْ عْ ـالً يَ جُ أَ رَ اهللا K رَ

.(١)« هُ حُ ارِ وَ عَتْ جَ شَ بُهُ خلََ لْ عَ قَ شَ لَوْ خَ
ه للناس،  ر خدّ والقرآن املجيد حني يأمر اإلنسـان بـأَالَّ يُصعّ
ـا.. ألن هـذه احلـاالت السـلبية تأخذ  وأَالَّ يمـيش يف األرض مرحً
ـا، وظهـور هذه الصفـات أمر  ـا خارجيـا سـلبيا أيضً لنفسـها واقعً

دان من قبل الشارع املقدّس. مرفوض ومُ
ف عـىل ذاتـه ويغـور يف آفاق  ومـا أحـر بابـن آدم أن يتعـرّ
ا  حقيقته، وإذ ذاك سيعلم بأنه عاجز عن خرق األرض، وعاجز أيضً
عن جماراة اجلبال يف ارتفاعها، مما يدفعه إىل مزيد من التواضع الواعي 

وعدم الشعور بالكرب والعظمة واملرح الذي يمثّل منتهى الفرح.
ا فيام لديه من  ر ويمعن النظر جيّدً واإلنسـان جدير به أن يفكّ

د أن مجيعها زائل من بني يديه. نعم وإمكانات وميزات، فيتأكّ
هـذا من ناحية؛ ومن ناحيـة أخر، عليه أن يعرف أن هناك 
الكثـري من اإلمكانات وامليـزات ال يزال يفتقر إليهـا وال يمتلكها. 
بمعنـى أنه إذا كان التكربّ واملرح بسـبب امتالك ميزات معينة، فإن 
عدم امتالك غريها البدّ أن يستتبعه التواضع واخلشوع.. هذا إضافة 
إىل أن كلّ نعمـة يتمتّـع هبا املرء تقابلها فريضة إبداء الشـكر عليها، 
وذلك بتحمل مسـؤوليتها، فإن مل يفعل فإهنا تتحول إىل نقمة. فهل 

تأكد من قدرته عليها؟ فلامذا الفرح هبا واملرح؟.
(١) بحار األنوار، ج٨١، ص٢٢٨.
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ه اهلزائز، وال ينهار أمام املشاكل..  وكام ينبغي للمؤمن أَالَّ هتزّ
توقّع منه أَالَّ تؤدّي به النعم ووفرهتا إىل البطر، ألنه مل يصبح  كذلك يُ
ا واستطال عىل أمور الدنيا كلها  مؤمنًا إالَّ بعد أن بلغ مسـتوً رفيعً
مما أورثه الوقار والبصرية يف متقلبات احلياة الدنيا. فلم يعد كالطفل 
الذي يمرح بلعبته ويتالعب به اخليال اخلاطئ، ورسعان ما يتأثر إذا 

لِبَتْ تلك اللعبة منه، حتى أنه ليظن هناية احلياة بالنسبة إليه. ما سُ
.{Ù Ø × Ö Õ Ô Ó} -٢

واملختـال مـن هـو مفعـم باخليالء والكـرب، حتـى يظهرمها 
ا؛ أي ابتُيل بكرب باطني وظاهري. بأقواله وأفعاله فيكون فخورً

ويبـدو أن القـرآن الكريـم هنا قـد رضب مثالً ثم بـنيّ قاعدة 
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É} :ا املثل؛ فهو قوله تعاىل ة. أمّ عامّ
Ñ}. وهـو عالمـات ظاهرة، ثم عـمّ الفكرة وبـنيّ القاعدة بقوله: 
{Ù Ø × Ö Õ Ô Ó}. وعـىل هـذا؛ فإنّ املشـكلة احلقيقيّة، 

هي مشكلة نفسيّة؛ أعني مشكلة اخليالء والتكربّ واالستعالء.
ا الفخر؛ فهو حماولة التظاهر بالفضل والفضيلة، وبيان أن  أمّ

املتظاهر هذا أفضل من غريه؛ أي حماولة إخضاع اآلخرين لذاته.
ولكن هل لإلنسان أن يتفاخر بنعمة، وهي حمكومة بالزوال، 
غافالً بفعل اخليالء والتفاخر عن أن النعمة إذا أُخضعت هلذا املسار، 
ل إىل نقمة، هلا مردوداهتا السـلبية؟ كام الرجل الشـاب  فإهنـا تتحـوّ
الـذي يبتاع سـيّارة فاخـرة، حتى يظـن أهنا أفضل نعمـة يف حياته، 
ـا أن عىل الناس أن يلووا أعناقهم له بسـببها. لكن هذه  ويظـن أيضً
ل إىل مركب يسـري به باجتاه املوت، ال سيّام  السـيّارة النعمة قد تتحوّ
ـا جلذب انتباه اآلخريـن إليه. وهناك  ا طائشً وأنـه ينطلق هبا انطالقً
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الكثري من أمثال هذا الشـاب، حيث جيهلون كيف سيسـتفيدون مما 
لدهيم من النعم، فيتفاخرون هبا، فإذا هبا تتحول إىل نقمة قاضية.

إذن؛ فاالفتخار ينبغي أن يكون بام هو باق، وليس شيئًا باقيًا 
مع اإلنسـان سـو الفكرة الصائبة والعمل الصالـح. وقد ورد يف 
عْ  ضَ املأثـور عن أمري الؤمنني عيل بـن أيب طالب C، أنه قال: «وَ
امَ  كَ ، وَ كَ َرَّ يْـهِ ممَ لَ إِنَّ عَ ، فَ كَ َ ربْ رْ قَ كُ اذْ ، وَ كَ َ ربْ طُطْ كـِ احْ ، وَ كَ ـرَ كَ فَخْ نـْ عَ

(١).« دُ ْصُ عُ حتَ رَ زْ امَ تَ كَ ، وَ انِ نُ تُدَ يْ تَدِ
إذ يقـف املرء يوم القيامة ويف سـاحة احلسـاب أمـام امليزان 
، فال حيقّ له أن يفرح ويبلغ غاية الفرح إالَّ حني صدور احلكم  احلقّ
احلـق له بدخوله اجلنّة وفوزه األبدي، ولكن اإلنسـان يف دار الدنيا 

ا ال طعم له. ا ممجوجً يصبح الفرح لديه أمرً
وال يظننَّ ظانٌّ بأن ما ذهبنا إليه تعبري عن موقف سـلبي جتاه 
النعم، إذ ما نراه –وحسـب علمنا– تعبري عن موقف إجيايب تام من 

النعم، إذ النعمة ال تصبح نعمة وال تسـتمر نعمة إالَّ إذا 
ا ما يفتخر به املرء، فليس  عرفنـا وأتقنّا التعامل معها. أمّ

ا. بنعمة أبدً
ا  – ينتظر منه أن جيعل صاحبه حمبوبً فاملال –مثـالً
بـني النـاس؛ أي أنه ال يعدو أن يكون وسـيلة هلدف ما؛ 
مثـل إحـراز املحبوبيّـة، أو التمتّع بـه، أو تقديم اخلدمة 
ـا الذي خيتال ويسـتعيل باملال يف األرض،  لآلخريـن. أمّ
فـإن املال يصبح نقمة عليـه، إذ يتخىلّ باملـال املغرور به 

عن إخوانه وأصدقائه وحتى عن ربّه الذي أعطاه.
(١) هنج البالغة، خطبة رقم ١٥٣.

ما أحرى بابن آدم أن  «  
يتعّرف على ذاته ويغور 
ــاق حقيقته، وإذ  يف آف
عاجز  بأنه  سيعلم  ذاك 
األرض،  ــرق  خ ــن  ع
وعاجز أيًضا عن جماراة 

اجلبال يف ارتفاعها.
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ممارسة احلياة بال طيش 
.{à ß Þ Ý Ü Û} -٣

وقد قال عزّ اسمه يف سورة الفرقان املباركة: {¢ £ 
.(١){® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

فـامذا تعنـي كلمة القصـد يف امليش؟ وماذا يعنـي ميش اهلون 
عىل األرض؟.

.. ومنها سـبل  ا، ومسـالك وسـبالً يبدو يل أن يف احلياة طرقً
ا يوصل  السالم يف كل عمل وموقف وقضيّة، وأن لكل هدف طريقً
إليه، وهو طريق آمن وسـامل وقريب، فإذا اكتشـفه املرء، مشى عليه 

نَغِّصات. ووصل إىل أهدافه بال مشاكل وبال مُ
ا الذين يسـلكون الطرق امللتوية، ويستخدمون وسائل العيش  أمّ
دة، حتى  بصورة غري سـليمة، فهم إنام حيكمون عىل أنفسهم باحلياة املعقّ
أهنم يف خضم هذا الشكل من احلياة يعجزون عن بلوغ أهدافهم، إضافة 
إىل حتميل أنفسـهم عناء اجلهـود الضائعة.. وهذا ديدن غالبية الناس مع 
ف أو بداء  ا مصاب بداء التطـرّ مـا حيمل من غرابـة، إذ الواحد منهـم إمّ
التقصري؛ شـأنه يف ذلك، شـأن من ينهمك يف اإلعداد لسفرة بسيطة قبل 
أسبوعني، أو شأن من يتهاون للتحضري للسفر حتى حلظات من موعده. 
ر الفعل  د قد أخطأ يف تصوّ وحسب ظنّي، فإنّ الطرفني؛ املتهاون واملتشدّ

والقصد، ومل يلتزما طريق االعتدال يف الفعل واختاذ الوسيلة.
{Ý Ü Û} أي: اعتـدال يف امليش واختذ األسـلوب 
ا عىل كلّ أمور احلياة، بحيث ال يتسبّب  الطبيعي. وهذا يصدق أيضً

(١) سورة الفرقان، آية: ٦٣.
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هذا امليش واملنحى يف إزعاج اآلخرين.
 ، تِنيٌ ينَ مَ ا الدِّ ذَ وقد ورد عن رسول اهللا K، أنه قال: «إِنَّ هَ
ف والتشـدد.  ا للتطرّ ا للتهاون، ودرءً ..»(١)، رفضً قٍ فْ لُوا فِيهِ بِرِ غِ أَوْ فَ
فإذا كانت يف نفس اإلنسان حالة إقبال، فليعمل املستحبّات ما شاء 

ا إذا اعرتهتا حالة اإلدبار، فليكتف بالواجبات. له أن يعمل، أمّ
لُوبِ  قُ هـذا مـا دعانا إليه اإلمام عـيل C يف قولـه: «إِنَّ لِلْ
تْ  بَرَ ا أَدْ إِذَ ، وَ لِ افـِ ـىلَ النَّوَ ـا عَ ِلُوهَ امحْ بَلَـتْ فَ ا أَقْ ـإِذَ بَـاراً، فَ إِدْ بَـاالً وَ إِقْ

.(٢)« ائِضِ رَ ىلَ الْفَ ا عَ َ وا هبِ ُ تَرصِ اقْ فَ
فاملطلوب هنا هو االعتدال املنسجم مع احلكمة.

{à ß Þ} األمر شامل لطريقة الكالم والتعبري؛ 
فال يتكلّم اإلنسان مع غريه بام يدل عىل مهجيّته، وال يتكلّم بطريقة 
تضطـر اآلخريـن إىل عـدم االسـتجابة لـه والتفاعل معـه. وإعالء 
الصـوت دليـل –يف الغالـب– عـىل أن املتكلّـم يرغـب يف فـرض 
ـا خفضه إىل حـدود اهلمس، فدليل  ة. أمّ نفسـه عـىل اآلخرين بالقوّ
ـا– عىل حالة من االهنزاميّـة والذل يف ذاته جتاه  –يف الغالـب أيضً
ا،  اآلخريـن. فيام الـكالم جيب أن يكـون بذاته وبمحتـواه صحيحً

وليس بالصوت املرتفع أو الصوت الذي ال يكاد يُسمع.
.{æ å ä ã â} -٤

للعلامء يف هذا النص القرآين الرشيف أكثر من منحى.
ومهام يكن فإن احلامر خملوق من خملوقات اهللا سـبحانه وتعاىل، 

(١) األصول من الكايف، ج٢، ص٨٦.
(٢) هنج البالغة، حكمة: ٣١٢.
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وحاشا هللا أن خيلق شيئًا ثم يُدينه أو يعتب عليه بام جعل فيه. ومن هنا، 
فـإن كلمة {ã} يعنـي أكثر ما يقع عليه االسـتنكار، ال من جانب 
ذاتية احليوان، وإنام من حيث تفاجؤ اإلنسان السامع إىل هذا الصوت 
ـا –يف احلقيقـة– فهي أصوات  ا األصـوات األكثر إزعاجً املرتفـع. أمّ
املكائن وضوضاء املدن التي تؤثر سلبًا يف اإلنسان وسائر املخلوقات. 
ات الصوت التي يستخدمها  واحلال نفسه ينساق عىل مكربّ
أصحـاب حمـالّ التسـجيالت، إضافـة إىل اسـتخدام هذا 
ا عنـد أذان  اجلهـاز املكـرب يف بعـض املسـاجد، وخصوصً
الفجـر. إذ املطلـوب أن يرفـع األذان يف املسـاجد، ولكن 
منى منهم.  بطريقة ال تزعج األسامع، وال سيّام املرىض والزُّ
م عىل األذان  قدَّ فهـذا إذن بحاجة إىل قصد واعتدال، كأن يُ
آيات مـن القرآن املجيـد تقرأ بصوت هـادئ ولطيف، أو 
ا ليسـتمع الناس  ا لطيفً مقاطع من األدعية واملناجاة؛ متهيدً
لصـوت األذان ويفهمـوه. وهلذا يكشـف العلم احلديـث أن التلوث 

ا عىل اآلذان من تلوث اهلواء. الصويت (الضوضاء) أشد خطرً
أصواهتـا  عـن  مسـؤولة  غـري  احليوانـات  إنّ  هـو  واملهـم؛ 
وحركاهتـا، وإنام النص هذا مثال يرضبـه القرآن الكريم لنا. بمعنى 
دث صدمة عند  أن النص ال يستهدف احلامر، بل صوته الذي قد حيُ

 ` _ ^ ] \ [ Z} :ا كقوله تعاىل البعـض، متامً
.(١){d c ba

 ª ©  ̈§ ¦ ¥} : أو كقولـه عزّ وجلّ
.(٢){¯ ® ¬ «

(١) سورة اجلمعة، آية: ٥.
(٢) سورة األعراف، آية: ١٧٦.

الذين يسلكون الطرق  «  
ــا حيكمون  ــة، إمن امللتوي
باحلياة  ــهم  أنفس ــى  عل
ــىت أم يف  ــدة، ح املعّق
ــكل من  خضم هذا الش
ــن  ــزون ع ــاة يعج احلي

بلوغ أهدافهم.
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فهـذا الـكالم ال غضاضـة فيه عىل احلـامر أو الكلـب، وإنام 
الغضاضة عىل اإلنسـان الذي قد يتسـافل حتى يصـل به جهله إىل 
مسـتو جهـل احلـامر الذي ال يـدري ما حيمـل، وهـو يف احلقيقة 
ـد فيـه احلالة  غريمسـؤول عـن معرفـة ما حيمـل. كذلك من تتجسّ

د عدم ضبط كالمه. الكلبية من اللهاث بعد أن يتعمّ
ا، هو أن العمليـة الرتبوية يف  ومـا تنبغي اإلشـارة إليه أخـريً
القـرآن الكريـم، واحلديث عن اجلزاء األوىف ملـن يلتزم قواعد هذه 
الرتبية وأصوهلا، وعن العقاب ملن ال هيتم هبا وال يطبقها يف سلوكه 
اليومـي؛ تعبـريٌ عن قيمة املسـؤولية وثقافتها، وذلك ألن اإلنسـان 
ض  انية والعقـل والتعرّ كائن مسـؤول عـامّ أُعطي من الكرامـة الربّ

دة عن هذه الكرامة. لالمتحان والفتنة، دون احليوانات املجرّ
بصائر وأحكام « 

١- من احلكمة مراعاة حقوق اآلخرين، ابتداءً من الوالدين 
وانتهـاء بأي فـرد نعايشـه، وابتداءً مـن حق االعـرتاف هبم وعدم 

التعايل عليهم وانتهاءً بعدم التبطر.
٢- عىل اإلنسـان أن خيتـار لنيل أهوائه أيرس السـبل وآمنها 
عىل نفسـه وعىل اآلخرين، فيقصد يف مشيه، فال إفراط وال تفريط، 

ويقصد يف صوته ويرفعه قدر الرضورة.
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من احلديث
 : ْ اىلَ عَ لِهِ تَ وْ ـنْ قَ نَّبِيَّ K عَ ـأَلْتُ الْ عـن ابن عباس قال: «سَ
 ، مُ الَ ِسْ اإلْ رَ فَ هَ ا ظَ ا مَ ! أَمَّ بَّاسٍ ا بْنَ عَ الَ K: يَ قَ {0 21}، فَ
ا بَطَنَ  ا مَ امَّ ، وَ قِ زْ نَ الْرِّ يْكَ مِ لَ ا أَفَاضَ عَ مَ ، وَ لْقِكَ نْ خَ ْ اهللا مِ وَ ا سِ مَ وَ

.(١)« كَ بِهِ حْ ضَ فْ ْ يَ ملَ ، وَ لِكَ مَ ئَ عَ اوِ سَ َ مَ رتَ فَسَ
 / . -} : اىلَ عَ لِهِ تَ وْ بَاقِرُ C -يفِ قَ امُ الْ ـالَ اإلمَ قَ
نْ  ـاءَ بِهِ مِ ـا جَ مَ يُّ K وَ ةُ النَّبـِ ـرَ ـةُ الظَّاهِ مَ 0 21}-: النِّعْ
دُ  قْ عَ ـلَ الْبَيْتِ وَ تُنَا أَهْ يَ الَ وَ ـةُ الْبَاطِنَةُ فَ مَ ا النِّعْ أَمَّ هِ، وَ يـدِ حِ تَوْ هِ وَ تـِ فَ رِ عْ مَ

تِنَا»(٢). دَّ وَ مَ
(١) تفسري جممع البيان، ج ٨، ص ٨٨.

(٢) بحار األنوار، ج٢٤، ص٥٤.
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تفصيل القول
ملـاذا هذا الشـقاء العريض؟ وملاذا الفقر والفاقة واملسـكنة؟ 
وملـاذا احلـروب الطاحنة واألضغان الدائمـة واآلالم واألمراض؟ 
وملـاذا هذا اخلوف الشـامل من املسـتقبل؟ فهـل اهللا خلق عزّ وجلّ 
بنـا؟ وإذا كانت الرمحة هي خلفية  ا ولعبًا، أم خلقنا ليعذّ الكـون هلوً
وأساس اخللق وهدف اخللقة، إذن فلامذا اختلطت الرمحة بالشقاء.. 

ا وعاملًا بال شقاء؟. واهللا قادر عىل أن خيلق خلقً
ة  هـذه أسـئلة تُلـحّ عـىل أدمغـة الكثري مـن النـاس، وخاصّ
ضهم للمصاعب؛ مثل تعرضهـم للكوارث الطبيعيّة، أو  لـد تعرّ
احلروب الطاحنـة، أو االضطهاد االجتامعي، أو عندما يواجه املرء 
ا يف جتارته أو دراسـته أو حياتـه الزوجيّة، أو حني  هزيمة وانكسـارً
ض حلالة من الكآبة.. فرتاه وتراهم يتسـاءلون عن السـبب ملا  يتعـرّ

ضون له. يتعرّ
قبـل أن نعمد إىل اسـتنطاق اآليات القرآنيـة الواردة يف هذه 
منا– سـورة احلكمـة.. قبل ذلك،  السـورة الكريمة، وهي –كام قدّ
دعونـا نسـتنطق عقولنـا وبصائرنـا، وتعالـوا ننظـر إىل اخلليقة من 

نا. ف عىل ماذا تدلّ حولنا لنتعرّ

احلياة مدرسة الرمحة 
فنقول –بكلّ بسـاطة-: إنّ آيات اهللا سـبحانه وتعاىل مبثوثة 
يف هذا الكون الرحب، وهي تدل عىل أسـامئه. ومن أكثر أسـامء اهللا 
ا عىل ضمري اإلنسـان وفطرته، هو اسم  ا، وأكثر إحلاحً يًا وظهورً جتلّ

الرمحة.
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ـا من التأمل يف األفق عند رشوق الشـمس وما يبثّه  وإن نوعً
مـن روح يف احليـاة، أو حني تغيب ويظهر األفـق بلونه الزاهي وما 
ترسـمه يف املغرب من لوحات سـاحرة، أو حينـام تظهر النجوم يف 
صفحة السـامء فتتألأل هبا، حتى أهنا لتعطي الناظر رسائل يف اجلامل 
نّ اهللا تبارك  وومضـات يف األمل. ثم إمعـان النظر يف النعم التـي مَ
وتعـاىل هبا علينا، ثـم االهتامم بمحاولة إحصائهـا؛ كلّ ذلك يُفيض 
إىل استنتاج احلقيقة الصادحة بأن احلياة عبارة عن مدرسة للرمحة.. 
رمحة اهللا التي سـبقت غضبه، والتي وسعت كلّ يشء، والتي تتجىلّ 

يف كلّ زمان ومكان.
إذن؛ فقـد كان األمـر هكـذا وال يـزال. مما يعني أن للشـقاء 
أسـبابه وعواملـه، وأن الشـقاء اسـتثناء طـارئ، وأن مـن املمكـن 
ة  واملفرتض السعي إىل القضاء عليه بمنع األسباب والعوامل اخلاصّ
بـه. وحتى املريض حينام يقصد الطبيب ويعـرض حالته عليه، فإنّ 
ث حدث يف جسـمه  الطبيـب يبـادره بالقول: إنّ سـبب املرض تلوّ
لعـدم االعتناء بـه ووقايته، ومن دون ذلك مل يكـن حيدث له هكذا 

مرض.
هـذا مـن الناحيـة العقليـة؛ إن اإلنسـان يعرف ربّـه بالعقل 
والوجـدان والفطـرة، فليسـأل املرء نفسـه عـامّ إذا كان ربّـه رحيامً 
ى اإلجابة واضحة بأن الربّ  ابًا، حينها سـيتلقّ ا ووهّ وكريـامً وجوادً
له األسـامء احلسـنى، وإذا كانـت ثمة مشـكلة، فإنام هـي نابعة من 

. اإلنسان ذاته، أو بسبب ما حوله، دون اهللا عزّ وجلّ

عوامل الشقاء 
مـن أوىل عوامـل الشـقاء؛ عـدم معرفـة النعـم والعجز عن 
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االسـتفادة الصحيحـة منهـا، فيام القـرآن الكريم يوجهنـا إىل اتقاء 
أسباب الشقاء ثم التخلّص منها. وإن من أبرز النعم عىل اإلنسان، 
ر له ما يف  ا بني اخللق وسـخّ نعمـة امللك، إذ جعل اهللا اإلنسـان ملكً

الساموات واألرض.
وابـن آدم يسـتطيع أن خيـرتق اجلبـال ويبنـي فيهـا األكنـان 
والقصـور، ويسـتطيع أن يغـوص يف البحـار ويسـتخرج مـا فيها، 
وبإمكانـه أن يفجر األرض ينابيع مـن ماء ونفط وكربيت وغريها، 

ة، وله أن يرقى وينفذ إىل أغوار الفضاء. ويستطيع أن يفلق الذرّ
وهذه قدرات أعطاه اهللا إياها، وال يشـاركه فيها 

غريه من األحياء فوق البسيطة.
فـإذا تنبّـه املـرء إىل حقيقـة امللـك، وأن الطبيعـة 

رة له، بدأ باستثامرها. مسخّ
رون للطبيعة  وخطـأً يظـن البعـض أهنـم مسـخّ
دون العكـس، كام هو الشـأن يف اإلنسـان البدائي الذي 
قـاد هلا. ومـن هنا؛ كان  كان يؤمـن أنـه ابـن الطبيعة ومُ

املرصيّون القدماء يقدمون أمجـل بناهتم قرابني للطبيعة املزعومة يف 
ج هبـن، فيهدأ غضبه  فصـل الربيـع، إذ يرموهنن يف هنـر النيل ليتزوّ

عليهم ويعطيهم من بركاته!!.
ومـا يـزال البعض من الرشقيـني من يدفن الزوجـة حيّة مع 

.!! الزوج املتوىفّ
كام أنه ما يزال الكثري من الناس تستويل الغفلة عليهم، حتى 
ا مـن الطبيعة أو من  لون االنطواء عىل أنفسـهم؛ خوفً لرتاهـم يفضّ

ــات اهللا مبثوثة  إّن آي «  
ــذا الكون الرحب،  يف ه
ــى أمسائه.  وهي تدل عل
ومن أكثر أمساء اهللا جتّلًيا 
ــوًرا، وأكثر إحلاًحا  وظه
ــان  اإلنس ضمري  ــى  عل
وفطرته، هو اسم الرمحة.
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بعض ظواهرها مثل الظالم أو اجلن أو جسد امليّت.
وهذا اخلوف الذي يصل إىل مستو الرعب، يعود إىل عدم 
معرفة موقع اإلنسـان من الطبيعة، وأنه سـيدها وليست هي سيدة 
عليـه. وبتعبري آخر؛ إنه ناشـئ عن معرفة نعمة امللك التي أسـبغها 
ر ما يف األرض. وهكذا  الرب علينا، حيث جعلنا نُسـخِّ
نعـرف أن املعرفة تؤدّي إىل اكتشـاف سـبل التعامل مع 

النعم.
واليـوم تـر الـدول تُعطـي الـرشكات العامليـة 
الكرب حقوق امتياز التنقيب عن النفط واكتشافه، ألن 
شـعوهبا ال تعـرتف بأمهية هـذه النعمة، فرتاهـم ينامون 
عىل بحريات من النفط والفقر حيتوشهم من كلّ ناحية.

د من أن اهللا تبـارك وتعاىل قد  ومعرفـة النعم تتمثّـل يف التأكّ
ر الطبيعة هلـذا العارف. هذا إضافـة إىل أن معرفة النعم ينبغي  سـخّ
ة، كالنفط يف  أن تكون معرفة شـمولية؛ ألن من النعم ما هي ظاهريّ
بعـض البالد، ومنها ما هي خفيه، مثل نعمـة العقل ونعمة اإلرادة 

وغريها.

كيف نستفيد من النعم؟
ثم إن من مشاكل اإلنسان األساسيّة، اجلهل بكيفيّة االستفادة 
من النعم؛ أي عدم امتالكه املفاتيح املناسبة الستثامر النعم. ومعلوم 
سل واألئمة. شأنه –املفتاح– يف  أن ال مفتاح أفضل من القرآن والرّ
ذلك شـأن املهنـدس الذي يرسـله صاحب املصنع لتشـغيل جهاز 
د اشـرتاه، وهو جيهل كيفيّة تشـغيله واالستفادة منه، فال يمكن  معقّ

يف  ــر  النظ ــان  إمع إّن   « 
ــا   ــّن اهللا ــيت َم ــم ال النع
علينا، مث االهتمام مبحاولة 
إحصائها؛ كّل ذلك ُيفضي 
ــة  احلقيق ــتنتاج  اس إىل 
الصادحة بأن احلياة عبارة 

عن مدرسة للرمحة.
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بحـال من األحوال هلذا الزبون أن يسـتغني عـن املهندس أو يتكربّ 
عليه، أو يتجاهل دوره.

دهم بالنعم،  كذلك اهللا سبحانه وتعاىل حني خلق اخللق وزوّ
بعث إليهم أسباب اهلداية إىل معرفة النعم وتعليمهم سبل استثامرها. 
سل واألئمة، إالَّ أن التاريخ اإلنساين شاهد  وأسباب اهلداية هم الرّ
عىل مد تكربّ الغالبية من البرش عىل هذه احلقيقة. والتكربّ هذا قد 
دة؛ مثل الكفر بـاهللا وبمنهجه، والتعايل  ا متعدّ أخذ أشـكاالً وصورً

عىل رسل اهللا سبحانه واهلداة من أتباعهم.
تدبّـر –أهيا القـارئ العزيز– يف هـذه اآليـة الرشيفة، حيث 
قالـت: {! " # $ % &} أي: أن هـذا الـيشء وهـذا األمر 
–التسخري– قابل للرؤية، وال حتتاج الرؤية إالَّ لفتح العينني –عىل 
األقل– ليعي ابن آدم احلقيقة، وهي أنه حينام يميش عىل األرض أو 

حيفرها، فإهنا ختضع له ضمن نظام التسخري اإلهلي.
ث للبرشية عن  والغريـب يف األمـر، أن اهللا عزّ وجلّ مل يتحدّ
ا عن تسخري ما  ث أيضً تسـخري األرض وما فيها فحسب، وإنام حتدّ
ا، األمر الذي يعكس –بوضوح– أن يف اإلنسان  يف السـاموات أيضً
له حال استخدامها إىل استثامر ما يف الساموات  قابليّات عظيمة تؤهّ

وما يف الفضاءات العىل.
ف  ولو أن البرشيّة أرسعت اخلطى يف اكتشاف األرض والتعرّ
إىل مـا فيها من إمكانات ونعم هائلة، ولـو مل حتل األفكار والعقائد 
م يف جمـاالت احلياة، لكانت  املتخلّفـة التي متنع الشـعوب عن التقدّ

البرشية قد وصلت اآلن إىل مراحل بعيدة جدا عامّ هي اآلن عليه.
{- . / 0 21}، اإلسـباغ يعني الكامل، 
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ل  لها إالَّ ألهنا كاملة متواترة، وتتنزّ ومن كامهلا أن اإلنسـان ال يتحمّ
عىل ابن آدم بحكمة متناهية.

واإلسباغ بالنعم غالبًا ما يتبعه فراغ يف ذهنيّة اإلنسان، حيث 
ال يعرف كيف يتعامل معها.

ـا النعـم الظاهرة، فهي التي يعرفها كلّ إنسـان؛ مثل نعمة  أمّ
البـرص والسـمع والطعـام والـرشاب والقـدرة عىل احلركـة وغري 

ذلك.
ـا النعم الباطنة، فهي مثل ما أعطى اهللا اإلنسـان احلق يف  وأمّ

م نحوه والطلب منه، وغري ذلك. التقدّ

الشقاء مرياث اجلدل
ولكن ملاذا يشقى ابن آدم وتتعثّر حياته مع كلّ هذه النعم؟.

 ، ف هبـذه النعم، جهـالً وظلامً إنـام يشـقى ألنه يـيسء الترصّ
وذلـك حيـث جيـادل يف اهللا {3 4 5 6} أي أنـه يريـد 
ا عىل اهللا  ً ع، متكربّ –بجهلـه وظلمـه وعنـاده– أن يكون هو املـرشّ

اخلالق وربوبيّته وهيمنته املطلقة عىل اخللق.
فاهللا تعاىل أعطى اإلنسان أنواع النعم التي ال حيىص عددها، 
فه النعم ويعلّمه كيفيّـة التعامل معها، وأعطاه  ثم أرسـل له من يعرّ
عقالً يسـتوعب به تعاليم مـن اصطفاهم اهللا هلدايـة الناس، كام أنه 
ن مناهج دقيقـة ومتكاملة. لكن  عـزّ وجلّ أنزل كتبًا سـامويّة تتضمّ
 {?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6} الـذي  اإلنسـان 

كيف ينتفع بكل هذه النعم؟.
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ه سعيًا حثيثًا إىل جتاوز  إنه يسـعى بسبب جهله وظلمه وتكربّ
احلقائق والثوابت والسـنن، كمن يقصد مدينةً شامليّة، ولكنّه يتّجه 
اهه رغم من  ة اجتِّ ا عىل صحّ صـوب اجلنوب، ويُكابر ويزيـد إرصارً

يريد نصحه وإرشاده.
وهـذه احلقائق الثـالث هي ما يفتقر البـرش إليها؛ أي العقل 

والعلم والكتاب املنري. 
بصائر وأحكام « 

١- الرمحـة هـي أعظـم أسـامء الـرب جتليًـا يف خلقـه وإنـام 
للعذاب أسبابه ومن أبرزها اجلهل بالنعم أو عدم االنتفاع بالطريقة 

السليمة.
٢- ولقـد أرسـل اخلالق إلينا مـن يعلمنا كيف نسـتفيد من 

نعمه التي أسبغها علينا، والبعثة هذه مكملة لتلك النعم.
 

من أسباب اهلداية هم  «  
ــة، إالَّ أن  ــل واألئم الّرس
ــاين شاهد  التاريخ اإلنس
غالبية  ــر  تكّب مدى  على 
البشر على هذه احلقيقة. 
ــد أخذ  ــذا ق ــر ه والتكّب
متعّددة؛  وصوًرا  أشكاًال 
مثل الكفر باهللا ومبنهجه.
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أسباب الشقاء « 

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A}
 T  S  R  Q  P  ON  M  L

.{W V U

***
ا  دً حينام يُسئل البعض عن أسباب إرصاره عىل االنطالق جمرّ
عن كلّ البصائر، قال: كان أيب هكذا ولستُ عىل استعداد ألن أحيد 

عن مسريته.
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A}
ا نحو الباطل،  ، وربام كان ذلك األب متّجهً ا من احلقّ بً N} هترّ
ه ضمن  ـا بظـروف مغايرة دفعت بـه إىل التوجّ أو كان األب حمكومً

منحىً خاص؛ فهو يسري ضمن مسريته اخلاطئة. ملاذا؟.
ره  ـدَ أبـاه، ولعلّه عىل خطـأ يف وجدانـه ويف تصوّ جَ ألنـه وَ
حلقيقة أبيه، مما يدفعه إىل السـقوط يف مشـكلة حتويـر التأريخ بعد 
ا لوساوس الشيطان من ناحية  ا من ناحية، وخضوعً أن يزداد عنادً

.أخر
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الشقاء وحتوير التاريخ
ا من املسـلمني ال يعرفون التاريخ اإلسالمي وال  ولعلّ كثريً
يعونه بحقائقه، وإنام يقومون بإسـقاط ما يف أنفسـهم من وساوس 
وأفـكار باطلـة وما يف واقعهم من فسـاد وختلّف عـىل التاريخ؛ أي 
هات وآراء مسـرية الرسول األعظم  لون ما لدهيم من توجّ أهنم حيمّ
K ومسـرية أهـل بيتـه A، شـأهنم يف ذلك شـأن مـن كانوا 

يكتبون الكتاب بأيدهيم ثم يقولون هو من عند اهللا.
 A واألئمة K رون أن النبي فمن املسلمني من يتصوّ
كانوا أشبه بالشخصيّات الصوفيّة، جيلسون يف زوايا املساجد حاملني 
بأيدهيم املسـبحات الطويلة ويسبّحون هبا ليل هنار... وإذا سألتهم 
عـن حروب النبي وغزواته التي قادها خالل حياته الكريمة، قالوا 
ا، ويتجاهلـون لد ذلك، أن مثل هذه  بأهنـا قد فُرضت عليه فرضً
ا،  ا، ولكنهم يستسلمون للعدو فورً احلروب قد تُفرض عليهم أيضً
دون أن يُكلِّفوا أنفسـهم معركة القتال يف سـبيل اهللا. وإذا سـألتهم 
هبم منهام  روا هترّ عـن واجبي األمر باملعروف والنهـي عن املنكر، برّ
ا إذا سـألتهم عامّ كان  ة. أمّ باختالف األوضاع الراهنة مع فرتة النبوّ
يقوم به النبيّ K من بناء املسـاجد، أو مسـاعدة الناس، أو نرش 
العلم يف الوسط االجتامعي؛ جاؤوا بأنواع األعذار وتفننوا يف التزام 

مسؤولية. ثقافة التربير والالَّ
وحقيقة األمر تشـري إىل أهنـم ال حيرتمون النبي K الذي 
جـاء ذكـره يف القـرآن الكريـم وعرفه التاريـخ احلقّ عـىل أنه خاتم 
املرسلني، وإنام هم صنعوا يف أذهاهنم صورة عنه تتوافق مع أهوائهم 
وأفكارهم الباطلة. وبتعبري آخر؛ إن الفرد املؤمن الصادق واملجاهد 
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بني عن  والعـارف، خيتلف نبيّه الذي يؤمن به عـن نبي هؤالء املتهرّ
أداء مسؤولياهتم القرآنيّة.

الشيطان داعية الشقاء
{V U T S R Q P} فالشـيطان 
مل يرتك البرش، إذ هو العدوّ احلقيقي، واخلفي واملتلصص 
الـذي حييط هو وجنوده باإلنسـان مـن كلّ مكان، وهو 
، ويدفـع إىل ممارسـات  ا عـىل طريـق احلـقّ ـد أبـدً مرتصّ
أشـكال الرذائل. وبالتايل، فهو قد أقسـم عىل إفساد ابن 

آدم وختريب حياته الدنيويّة واألخرويّة.
ومن هنا؛ نكتشف أن سببًا آخر من أسباب الشقاء 
اإلنسـاين هو الشـيطان واتّباعه، هذا العـدوّ اللّدود، ومل 

يرتضِ لنفسه أن يسقط يف نار جهنّم لوحده.
ا، وهـو خيدعه ويغويه،  فلامذا يتخذ اإلنسـانُ الشـيطان رفيقً
ر بكلّ رصاحة من هذه اهلاوية، حيث خاطب  بينـام اهللا تعاىل قد حذّ

.(١){D C BA @ ?} : مجيع أفراد البرشيّة قائالً
فـإذا كان أحدهـم غـري متنبّه فيقـول: إنه مل ير الشـيطان ومل 
ة الكـرب، إذ كيف له أن  يعرفـه، فوقـع يف خمّه. فـإن هذه هي الطامّ
ـا له عىل تـرك كلّ عمل خري يريد  ضً رِّ جيهـل الشـيطان وهو جيده حمُ
القيام به، أو عند كلّ رش يريد االبتعاد عنه؟ وكيف ال يعرف ابن آدم 
ه التارخيي وهو موجود –بنفثاته– بني حناياه. ثم إنّ الشـيطان  عدوّ
لـه أتباعه من اجلـن، وكذلك له وكالؤه من اإلنـس الذين يأمرون 

(١) سورة فاطر، آية: ٦.

 » لعّل كثًريا من املسلمني 
ــخ  التاري ــون  يعرف ال 
ــه  يعون وال  ــالمي  اإلس
ــا يقومون  ــه، وإمن حبقائق
بإسقاط ما يف أنفسهم من 
باطلة  وأفكار  ــاوس  وس
وما يف واقعهم من فساد 

وختّلف على التاريخ.



بينات من فقه القرآن (سورة لقمان)

١٩٧

بـكلّ منكـر وينهون عـن كلّ معروف، وهـم حيبّون إشـاعة الفرقة 
والبغضاء والفحشاء وكلّ ما ال يرتضيه اهللا عزّ وجلّ لإلنسان.

 Â Á À} :احلـق اجليل ما قاله اهللا تعـاىل يف القرآن املجيد
.(١){È Ç Æ Å Ä Ã

إذ بمسـتطاع اإلنسـان أن يميّـز بـني نفثـات الشـيطان وبني 
نفحـات الوحـي، هذا باإلضافـة إىل أن مـن يتّبع الشـيطان جيد ما 
ف عـىل بدايات عمله  يُشـقيه؛ ال حمالـة، أي أن اإلنسـان له أن يتعرّ
د أن  وطبيعـة انطالقته من خالل عواقب األمـور وهناياهتا، وبمجرّ
ي  يعقد العزم عىل هجر الشـيطان، وعـىل اتِّباع هد الرمحن، وحتدّ

أسباب الشقاء، جيد اهللا تبارك وتعاىل خري نارص له وخري معني.
 I H G F E D C} :نـا املتعـال وقـد قـال ربّ
 W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J
 a ` _^ ] \ [ Z} :ثم قـال .{YX

.(٢){b
ونظرة واحدة يلقيها اإلنسـان –العازم عىل البدء 
بحياتـه– عـىل مصائر أتباع الشـيطان مـن ناحية، وعىل 
واقـع أولئك الذيـن اتبعوا الرمحن وعبـدوه، إهنا تكفيه 
ألن يكسـب جتربة احلياة لصاحله. مما يعني أنّ كلّ واحد 
ي، وأن  ـل وتفكري جدّ ـة إىل وقفات تأمّ منّا بحاجة ماسّ
مبـاالة واللعـب واهلزء باحلياة حني تسـنح له  يـرتك الالَّ
ي واملوضوعي  د التفكـري اجلـدّ فرصـة تفكري، وبمجـرّ

(١) سورة القيامة، آية: ١٤- ١٥.
(٢) سورة يس، آية: ٦٠- ٦٢.

ــقاء  ــباب الش من أس «  
الشيطان  هو  ــاين  اإلنس
ــدّو  ــذا الع ــه، ه واّتباع
الّلدود، ومل يرتِض لنفسه 
ــقط يف نار جهّنم  أن يس
يتخذ  ــاذا  فلم ــده  لوح
اإلنساُن الشيطان رفيًقا، 

وهو خيدعه ويغويه..
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ـر ومل جيد احلقيقة، فإنه  عي أنه قد فكّ يصـل إىل احلقيقـة. وإن من يدَّ
ة  ته عىل النـاس، وكانت له احلجّ خمطـئ؛ ألن اهللا تعاىل قد أتـمّ حجّ
البالغـة. هكـذا يكفي كل إنسـان وقفـة تأمّل وتفكـري ونيّة صادقة 

خملصة، ليعرف احلقائق.

بني العذاب األدىن والعذاب األكرب
 P} :نا سبحانه وتعاىل إىل هذا األمر، ويقول وهنا يشري ربّ
R Q}. وهذا التعبري القرآين يدل عىل أن اإلنسـان يعرف 
الشـيطان ويعرف كونه عدوا له، ولكنه يف احلقيقة غافل أو متغافل 

.{V U T S} عنه
يعـاين البـرش يف الدنيا ألوانًا من الشـقاء؛ مثـل الفقر واملرض 
دةُ بنسـبة  والظلـم وأمثـال ذلـك، ولكنّها مـع ذلك تعتـرب ألوانًا حمدّ
حمـدودة وبوقت معنيّ ومكان حمسـوب، ويف النهاية يغادر اإلنسـان 
الدنيا وتنتهي كل تلك املعاناة. لكن املشكلة الكرب والبالء األعظم 
هو يف اآلخرة، حيث ال يمكن بحال من األحوال قياس عذاب الدنيا 
مْ  كُ ارَ وي عن اإلمام جعفر الصادق C، أنه قال: «إِنَّ نَ بـه. وقد رُ
ةً  رَّ ـبْعِنيَ مَ ئَتْ سَ فِ دْ أُطْ قَ ، وَ نَّمَ هَ ارِ جَ نْ نَ ءاً مِ ـزْ ـبْعِنيَ جُ نْ سَ ءٌ مِ زْ هِ جُ ذِ هَ
تَى  هُ لَيُؤْ إِنَّ ا، وَ هَ طِيقَ يٌّ أَنْ يُ مِ تَطَاعَ آدَ ا اسْ لِكَ مَ الَ ذَ لَوْ ؛ وَ بَتْ مَّ الْتَهَ بِاملَاءِ ثُ
لَكٌ  بْقَى مَ ـةً الَ يَ خَ ْ خَ رصَ َ تَرصْ ىلَ النَّارِ فَ عَ عَ تَّـى تُوضَ ةِ حَ يَامَ مَ الْقِ وْ ـا يَ َ هبِ

ا»(١). تِهَ خَ ْ نْ رصَ عاً مِ زَ بَتَيْهِ فَ كْ ىلَ رُ ثَا عَ لٌ إِالَّ جَ سَ رْ بِيٌّ مُ الَ نَ بٌ وَ رَّ قَ مُ
ل اإلنسان الضعيف، بجلده الرقيق، وعظامه  فكيف سيتحمّ

ة.. تلك النار؟!. اهلشّ

(١) بحار األنوار، ج٨، ص ٢٨٨.
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بصائر وأحكام « 

١- التاريخ منشـأ ضاللة الكثري ومن أسـباب شـقائهم، إما 
بسبب اجلمود عليه، أو عرب إسقاط ما يف النفس عليه وتربير الفساد 

به بعد حتريفه، أو بسبب تقديس اآلباء واتِّباع هنجهم اخلاطئ.
ل للناس أخطاءهم، ولو عرفه اإلنسـان  ٢- الشـيطان يُسـوِّ

وطبيعة عودته إىل السعري لعله لكان يتوقف عن اتِّباعه.
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كيف نتحدى عوامل الشقاء؟ « 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X}
{i h g f e dc b a

***
 b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X} -١

.{dc

 ابن آدم عوامل الشـقاء الذي قد ال يقترص عىل  لكي يتحدّ
الدنيـا وما فيها مـن حياة حمـدودة، وإنام يمتد ويتواصـل –والعياذ 
باهللا– حني يقع اإلنسـان فيه إىل عامل الربزخ ومن ثم إىل يوم القيامة 
 هذه العوامل، البدّ أن يسـتطيل  وربـام إىل مـا بعده.. لكي يتحـدّ
ويكرب ويصبح إنسـانًا حقيقيا ويسـتفيد من إرادته وإنسـانيّته، وأن 

تكون له إرادة حازمة وصارمة.
ا من الناس من يرغب أن يكـون من الصاحلني،  ولعـلّ كثـريً
د حلـم وأمنية. والصالح  ولكـن رغبته هذه ال تعـدو أن تكون جمرّ
ا، واإليـامن ال يدرك  ي، وإنـام ينبغـي أن يكـون مؤمنـً ليـس بالتمنـّ
ي، بل هـو وقر يف القلب، وعمل بإرادة وعزم،  ي وال بالرتجّ بالتمنـّ
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ا ألن اإليامن هو جوهر اإلنسانيّة، وبه يكرب  ثم عمل باجلوارح؛ نظرً
اإلنسان وينال العظمة بحقيقتها.

وحيث إن اخلارسين والفاشـلني هم من ينتظرون أن تأتيهم 
املكاسـب بـال متاعـب، فالبـدّ أن يتوفّر لـد ابـن آدم الراغب يف 
ية ليصبح إنسـانًا. والعزم البـدّ أن يكون يف  النجـاح، العـزم واجلدّ
ا من يتخبّط ويصاب بداء  نطـاق إرادة اجلنّة واخلالص من النار. أمّ
د، فإنـه خيرج من احليـاة خايل الوفاض. هذا مـن ناحية العزم  الـرتدّ

واإلرادة.

انطالقة اإلخالص 
ا من ناحية النيّة، فينبغي أن تكون خالصة لوجه اهللا تعاىل؛  أمّ
ألنّ النيّة هي التي تصبغ العمل بصبغتها، وقد قال سبحانه وتعاىل: 

.(١){¸ ¶ μ ´ ³}
ورغم أن ظاهر األعامل متشـابه، إالَّ أن الفرق شاسع وكبري 
ا لوجهه الكريم، وبـني من يعمل ملصاحله  بـني من يعمـل هللا خالصً
الشـخصيّة. إذ الوجهتـان متفاوتتـان، حيـث تنتهـي إحدامهـا إىل 

السعادة، واألخر إىل الشقاء واهلالك.
ـرَ املرء قلبـه من الوسـاوس والغايات  طَهِّ والنيّـة تعنـي أن يُ

املغايرة حلبّ اهللا وطاعته.
إن اهلـدف األسـاس لإلنسـان ينبغـي أن يكـون اخلـالص 

 } | { z y} :مـن النار، حيث قـال ربنا سـبحانه

(١) سورة اإلرساء، آية: ٨٤.
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~ ے ¡}(١).

ل واألسايس هو اخلالص من النار،  إن هدف اإلنسـان األوّ
ممـا يعنـي أن النـاس عـادة يكونون مـن أهل النـار بسـوء أعامهلم، 

وعليهم أن جياهدوا من أجل اخلالص منها. 
تة أخر، رشيطة  بىل؛ من املمكن أن يسـتهدف غايـات موقّ
أن تتأطر–بدورها- إىل هذا اهلدف الكبري، والنجاح فيه هو املقياس 

.لنجاحه يف األهداف األخر
د رضورة إسـالم الوجه إىل  وهلـذا نجـد القرآن الكريـم يؤكّ
اهللا؛ أي أن تكـون بدايـة العمـل بدايـة إهليّـة، وحركتـه باجتاه رضا 
اهللا تعـاىل. واهللا يعنـي اخلري، ويعني الوصـول إىل اجلنّة، ويعني كل 
فضيلـة. وهو حمسـن، حيث تُرتجم النيّة إىل عمـل صالح، والعمل 
الصالح هو اإلحسـان، وهـو كلّ عمل فاضل يقوم به اإلنسـان يف 

االجتاه الصحيح الذي رسمه الربّ املتعال، وبالنيّة اخلالصة.
ض حياته  وهذا اإلنسـان العامـل من الطبيعي جـدا أن تتعرّ
الضغـوط  وعواصـف  الشـهوة،  عواصـف  وعواصـف؛  ات  هلـزّ
االجتامعيـة، وعواصـف السياسـة امللتوية، وغري ذلك. واإلنسـان 
الواعي يعرف واقعه بأنه أشبه ما يكون بمن يسكن يف املدن واملناطق 

الواقعة عىل خط الزالزل، حيث يتوقّع حدوثها يف كلّ حني.
ولكن من يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن، فإنه يف منجىً من 
ك بالعروة الوثقى  مجيع العواصف واألحداث املفاجئة، ألنه متمسّ
انيـة القائلة  واحلبـل اإلهلي املتـني، وألنه عىل يقني مـن احلقيقة الربّ

(١) سورة آل عمران، آية: ١٨٥.
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ـة الشـاقّة،  {Ï Î Í Ì}(١)، إذ يف هنايـة الرحلـة الدنيويّ
تعود األمور ومجيـع املصائر إىل اهللا، فهو املبدئ وهو املعيد؛ بمعنى 
ثبت عند اهللا الذي  أن كلّ عمل صالح يقوم به اإلنسـان مكتوب ومُ

ال يضل وال ينسى، وهو احلكم العدل.

العروة الوثقى 
ا مصاديق العروة الوثقى؛ فهام اثنان: أمّ

ل: كتاب اهللا. األوّ
سـل A، ومن ثم  الثـاين: محلة الكتـاب، من األنبياء والرّ

.A األئمة الطاهرون
ومن هنا؛ اعتربت والية النبي K وأهل بيته A ومن 

يُمثّل خطّهم حقا بمثابة الوعاء للوحي اإلهلي.
وجتدر اإلشـارة إىل أنه قد وردت كلمة (حبل اهللا) يف سـورة 

 C B A} :آل عمـران املباركـة حيـث قال عـزّ اسـمه
.(٢){GF E D

وجـاءت هـذه الكلمة املامثلـة لكلمـة {c b} يف 
سورة البقرة وسور أخر؛ بتعابري شتى ولكن يف سورة آل عمران، 
حَ قبل ذاك مصاديق  ضَّ وحينام بنيّ اهللا تعاىل سياق مسألة حبل اهللا، وَ

حبله عىل األرض.
ة،  جاء السـياق القرآين يف سـورة آل عمران حول قضيّة مهمّ

وهي أن املرشكني يريدون إضالل املؤمنني، فقال: {! " 
(١) سورة البقرة، آية: ٢١٠.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٠٣.
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 / . - , + *) ( ' & % $ #
قـال: { 4 5 6 7 8 9  ثـم   (١){3 2 1 0

.(٢){C B A @ ? > = < ; :
.K إذن؛ فحبل اهللا هو كتاب اهللا ورسوله

ونقـرأ يف هنايـات سـورة آل عمران اآليـة التالية 
 ¬  «  ª  ©}  : معـنيّ قـرآين  سـياق  ضمـن 

.(٣){³ ² ± ° ¯ ®

فهناك منادٍ إذن.
وقـال اهللا يف سـورة اجلمعـة: { . / 0 1 
 9  8  7  6  5  4  3  2

.(٤){B A @ ?> = < ; :
امً داعيًا، هو  ا ومعلّ د أن هناك هاديً فالقـرآن املجيد يبنيّ ويؤكّ
رسـول اهللا K، ومن بعد الرسـول عرتته الطاهرة، بنص ما قال 
يْتِي،  لَ بَ يتِ أَهْ َ ـرتْ عِ : كِتَـابَ اهللا، وَ ِ لَنيْ ـمُ الثَّقَ َلِّـفٌ فِيكُ K: «إِينِّ خمُ

.(٥)« ضَ وْ َّ احلَ يلَ ا عَ دَ رِ تَّى يَ ا حَ قَ ِ رتَ فْ ُامَ لَنْ يَ إِهنَّ وَ
ولذلك؛ فقد جاء يف تفسـري كلمـة العروة الوثقى الواردة يف 

 .A بأهنا والية أهل البيت ،هذه السورة والسور األخر

(١) سورة آل عمران، آية: ١٠١.
(٢) سورة آل عمران، آية: ١٠١ - ١٠٣.

(٣) سورة آل عمران، آية: ١٩٣.
(٤) سورة اجلمعة، آية: ٢.

(٥) األمايل، للشيخ الصدوق، ص٥٢٢.

ــًريا من الناس  لعّل كث «  
ــب أن يكون من  من يرغ
ــني، ولكن رغبته  الصاحل
ــون جمّرد  ــدو أن تك ال تع
والصالح  ــة.  وأمني حلم 
ليس بالتمّني، وإمنا ينبغي 
أن يكون مؤمًنا، واإلميان 

هو جوهر اإلنسانّية.
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ي  ، النَّاجِ ةٌ ظْلِمَ ي فِتْنَةٌ مُ ونُ بَعْدِ يَكُ قال رسـول اهللا K: «سَ
ثْقَى. ةِ اهللا الْوُ وَ رْ كَ بِعُ َسَّ نْ متَ ا مَ فِيهَ

ى؟. ثْقَ وُ ةُ الْ وَ رْ عُ ا الْ مَ ولَ اهللا! وَ سُ ا رَ : يَ يلَ قِ فَ
. يِّنيَ صِ يِّدِ الْوَ ةُ سَ يَ الَ الَ K: وَ قَ

؟. يِّنيَ صِ وَ يِّدُ الْ نْ سَ مَ ولَ اهللا! وَ سُ ا رَ : يَ قِيلَ
. نِنيَ مِ ريُ املُؤْ الَ K: أَمِ قَ
؟. نِنيَ مِ ريُ املُؤْ نْ أَمِ مَ : وَ قِيلَ

ي. مْ بَعْدِ هُ امُ إِمَ نيَ وَ لِمِ ىلَ املُسْ وْ الَ K: مَ قَ
. نيَ لِمِ ىلَ املُسْ وْ نَ مَ مَ : وَ قِيلَ

.(١)«C ٍالِب ُّ بْنُ أَيبِ طَ يلِ ي عَ الَ K: أَخِ قَ
 C لعيل بن أيب طالب K وقال رسول اهللا
ا»(٢).  امَ لَهَ صَ ىَ الَّتِيْ الَ انْفِ قَ ثْ ةِ الْوُ وَ ـرْ يوم خيرب: «أَنْتَ الْعُ
نٍ  مِ ؤْ لِّ مُ ُّ كُ يلِ وَ ، وَ نَةٍ مِ ؤْ مُ نٍ وَ مِ ؤْ لِّ مُ امُ كُ وقال له: «أَنْتَ إِمَ

ي»(٣). نَةٍ بَعْدِ مِ ؤْ مُ وَ
 ِ نيْ سَ لْدِ احلُ نْ وُ ةُ مِ َئِمَّ وقال رسـول اهللا K: «األْ
دْ  قَ ـمْ فَ اهُ صَ نْ عَ مَ ـاعَ اهللا، وَ دْ أَطَ قَ ـمْ فَ هُ ـنْ أَطَاعَ C مَ

.(٤)« لَّ جَ زَّ وَ ةُ إِىلَ اهللا عَ يلَ سِ مُ الْوَ هُ ثْقَى، وَ ةُ الْوُ وَ رْ مُ الْعُ ىصَ اهللا؛ هُ عَ
(١) بحار األنوار، ج٣٧، ص٣٠٧.

(٢) الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، السيد ابن طاووس، ص٥٢١.
(٣) بحار األنوار، ج٢٨، ص٤٥.

(٤) بحار األنوار، ج٣٦، ص٢٤٤.

من يسلم وجهه إىل اهللا  «  
وهو حمسن، فإنه يف منجًى 
ــف  العواص ــع  مجي ــن  م
ألنه  املفاجئة،  واألحداث 
ــك بالعروة الوثقى  متمّس
ــني،  ــي املت ــل اإلهل واحلب
ــن  ــني م ــى يق ــه عل وألن

احلقيقة الرّبانية.
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ةِ  وَ رْ ـكَ بِالْعُ سَّ تَمَ ـبَّ أَنْ يَ ـنْ أَحَ ـولُ اهللا K: «مَ سُ ـالَ رَ قَ وَ
ِّ بْنِ  يلِ يِّي عَ صِ وَ ي وَ ةِ أَخِ يَ الَ ـكْ بِوَ سَّ يَتَمَ لْ ا فَ امَ لَهَ صَ ثْقَـى الَّتِي الَ انْفِ الْوُ
هُ  ـنْ أَبْغَضَ و مَ نْجُ الَ يَ ، وَ هُ الَّ تَـوَ بَّهُ وَ نْ أَحَ كُ مَ ْلـِ ـهُ الَ هيَ إِنَّ ، فَ بٍ الـِ أَيبِ طَ

.(١)« اهُ ادَ عَ وَ
وهكـذا تتبـنيّ حقيقـة اإليـامن عـرب سلسـلة من القـرارات 
ر ويعقد العزم عىل أن يكون  واألعامل، حيث اإلنسان مأمور بأن يقرّ
ا فاضالً من أهل اجلنّة، وأن ينأ بنفسه عن النار ويتزحزح، ثم  فردً

ا.. فهذه نيّة خالصة. جيعل هذا املعيار أساسً
ـك بالعروة الوثقى  ن نفسـه بأعامله الصاحلة، ليتمسّ صِّ ثم حيُ
سـل  ووالية الكتـاب ووالية محلة الكتاب ودعاة الوحي، وهم الرّ

واألئمة الطاهرون.

اإلميان وحدة متكاملة
ثم إنَّ اإليامن وحدة متكاملة، قاعدته وقر يف القلب؛ بمعنى 
ا وعمـالً صاحلًا واسـتقامة، عىل  أن لـه جـذر يف النفس ينبـت عزمً

الطريق، ال متيل به احلوادت ذات اليمني أو ذات الشامل.
ة وفرضت عليه قيودٌ وضوابط  وأنَّى اعرتضت املؤمن مشـقّ
متنعـه، ومهام هجمت عليه لوابس الشـيطان، واعترصته شـهوات 
الـذات، وعصفت بـه ضغوط اخلارج.. فإنـه ال يتزلزل؛ ألن وعيه 
عينـه عىل املقاومة  ، وهو الذي يُ بـأن عاقبـة األمور إىل اهللا عـزّ وجلّ
ي  والثبـات بوجـه كلّ تلكم الضغوط، ألن التفكـري الواعي واجلدّ
ي  بأمـر اآلخـرة يوفّـر لإلنسـان كل مقومـات االسـتقامة والتحدّ

(١) بحار األنوار، ج٣٨، ص١٢١.
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والتنافـس عىل مـا فيها من نعيم أبـدي، وعىل اهلروب ممـا فيها من 
عذاب أبدي.

قـال موالنا أمري املؤمنني C يف كلمةٍ وصف فيها فلسـفة 
ةُ  بَقَ السَّ ، وَ بَاقَ داً السِّ غَ ، وَ رَ امَ ِضْ مَ املْ إِنَّ الْيَوْ احلياة يف الدنيا واآلخرة: «وَ

.(١)« ةُ النَّارُ ايَ الْغَ ، وَ نَّةُ اجلَ
تَّخذ ساحةَ سباقٍ وتنافسٍ إىل اجلنّة،  بمعنى أن الدنيا جيب أن تُ
ا إىل توافه األمور. كام جيب أن يعي املرء أنه ما مل يعمل  وليس سـباقً

ويتنافس للفوز باجلنّة، فإن غايته ستكون النار وبئس املصري.
ا،  وهـذه احلقيقـة البـدّ أن تبقى ماثلـة يف ذهن اإلنسـان أبدً
لتعينـه عـىل فهـم رسّ وجـوده وخلقتـه، ولتنجيـه من الوسـاوس 
ك  الشـيطانية الباطلة والضغوط الدنيوية التي قد ترصفه عن التمسّ

 f e} :بدينه. وهذه احلقيقة هي التي عربّ اهللا تعاىل عنه ببصرية
.{h g

، والبـد من أن يثبت  وقـد يُصادف اإلنسـانَ امتحانٌ صعبٌ
جدارتـه يف إتقانـه واجبـه، فيفـوز بجائزتـه الكـرب، وهـي اجلنّة 

والرضوان.
االمتحـان..  إىل  حلظـة  كلّ  يف  ض  عـرَّ مُ اإلنسـان  إنّ  بـىل؛ 
وإلقـاءات العدوّ املبني -الشـيطان– متواصلة ومتتاليـة عليه، وال 
ا سو جوهر اإليامن املبني عىل أن هللا عاقبة  جيعل من اإلنسـان فائزً

األمور وإليه املصري.
ولذلك، أضحى من الرضوري جدا باإلنسان أن يعمل عىل 

(١) هنج البالغة، خطبة: ٢٨.
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ي والسلوكي لريدم ما يصنعه الشيطان من  دِ قَ االرتقاء بمسـتواه العَ
ي يف  نمِّ ة بينـه وبني ربّـه املتعال، ليسـتطيع من خالل ذلـك أن يُ هـوّ
نفسـه البصرية النافذة والكافية ليكون كمن ير اجلنّة رؤية العني، 

فريغب فيها؛ ويكون كمن ير النار، فيفر منها.
وال يتسنّى له ذلك ما مل ينظر يف آيات اهللا سبحانه 
وتعـاىل، فينظـر إليها من خـالل اآلفاق التـي يفتحها له 
النبي K وأهل البيت A عرب سريهتم وأحاديثهم 
وأدعيتهم. ومن املمكن إنجاز املهمة عرب قطع مسافاهتا 
خطوة فخطوة، ليأخذ اهللا تعاىل بيديه ويزيد له يف البصرية 
واهلداية، حتى يصل إىل مرحلة خترق له احلجب وتتمثّل 

له العاقبة احلق.

اإلسالم يطرد الشقاء
إنّ املراد من اإلنسان كمخلوق أن يقبل بام أمره اهللا بال جدل 
واعـرتاض، فيسـتمع إىل أيات ربّه بكل طمأنينة وتسـليم، ومن ثم 
سة يف نفسه، سواء بسبب  يتخلّص من أسباب الشقاء، بام فيها املتكرّ
الضعف أو اجلهل أو احلسد أو سائر الصفات الرذيلة األخر، أو 
 حتـى بسـبب مهزات الشـيطان الذي جيري يف نفس ابـن آدم جمر

الدم يف اجلسد، حيث يُثري النزعات الفاحشة يف النفس اإلنسانيّة.
هه إىل اهللا عزّ اسـمه، فإنه  فإذا أسـلم اإلنسـان وجهـه وتوجّ
ال ريب سـيتخلّص من مشـاكله الذاتية وأزماتـه الداخلية؛ بمعنى 
أنه سـيجرب ضعفـه ويلغي جهلـه، حيـث ينتهي به (اإلسـالم) إىل 
التوكّل عىل اهللا والثقة به واالهتداء بام نزل من لدنه من كتاب وقيم 

وتعاليم.

ــدة  وح ــان  اإلمي إنَّ  «  
يف  وقر  قاعدته  متكاملة، 
القلب؛ مبعىن أن له جذر 
عزًما  ــت  ينب ــس  النف يف 
وعمًال صاًحلا واستقامة، 
ــق، ال متيل به  على الطري
أو  اليمني  ذات  احلوادت 

ذات الشمال.
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هذا باإلضافة إىل أن اهللا تعاىل سيُعينه وينرصه، فيطرد عنه كيد 
الشياطني؛ ألن إسالم الوجه إىل اهللا يعني اتِّباع منهج الربّ احلكيم، 

 BA} ..وهـذا االتِّباع ينتهـي عند نقطة التكامـل واللقاء
.(١){H G F E D C

فمـن جهة، يسـلّم اإلنسـان وجهـه إىل ربّه، فيتبـع منهجه؛ 
ا.. حتى  سـن إىل اآلخرين، ويتخذ من اإلحسـان خلقً ومن جهة حيُ
تكون عالقته باهللا عالقة العبوديّة املطلقة، فيام عالقته بالناس عالقة 
ـد اهللا تعاىل السـتيعاب وتكريس هـذه احلقيقة  اإلحسـان. وقد مهَّ
القرآنيـة باحلضِّ عىل اإلحسـان للوالديـن؛ أي االنطالق يف عملية 

اإلحسان من نطاق األرسة ومن حدود األقرب فاألقرب.
ومـن فعل ذلك، وانتهـج هذا النهج القويم فقد استمسـك 
بالعـروة الوثقـى، التي هلا أن تـزوده بالقدرة والقابليـة عىل مقاومة 
يات احلياة التي حتيط به، مما يزيد  ومواجهة إغراءات الشيطان وحتدّ

من وعيه بحكمة خلق اهللا هلذا الوجود.
.{h g f e} -٢

ـكنا بالعـروة الوثقى، فإننا يف  فإذا سـلّمنا أمرنا إىل اهللا، ومتسّ
احلقيقـة نُعرب عـن إيامننا بـأن العاقبـة والنهاية السـعيدة هي عند 
، حيث يسـتضيف املؤمنـني الصاحلني عىل مائدة اجلنّة  اهللا عزّ وجلّ
ا  ا مصغرً وأفضل أنواع النعم التي كان تبارك وتعاىل قد أسبغ نموذجً

منها يف الدنيا، ليجعلها خالصة ملن أحب وأراد يف الدار اآلخرة.
وجـذوة القول هي: أن اهللا سـبحانه وتعـاىل قد بنيّ لنا أصل 

(١) سورة االنشقاق، آية: ٦.



٢١٠

كيف نتحدى عوامل الشقاء؟

قضيّـة العبوديّة له سـبحانه، كام أنه قد أشـار بشـكل عـام إىل قيمة 
اإلحسان.

ـا العالقة بني هاتني احلقيقتني، هـي عالقة حتديد األمور،  أمّ
ورسـم ملا ينبغي أن تكون عليه طبيعة االنطالقة واحلركة اإلنسـانية 
يف احليـاة، مع األخـذ بنظر االعتبار واإلشـارة إىل نقاط 
ة والضعـف يف الـذات اإلنسـانيّة؛ إذ أوحت هذه  القـوّ
 ة لد اآليـة (لقـامن، ٢٢) ومـا قبلها، بـأن جانب القـوّ
ابـن آدم يف قابليّته عىل ممارسـة اإلحسـان. فيـام اجلانب 
الضعيف عنده، له أن يدعمه بالتوكّل عىل اهللا والنظر إىل 
حكمة الوجود والسـعي إىل طرد الشـيطان وعدم اتِّباع 

مهزاته وإلقاءاته.
بصائر وأحكام « 

١- اإليـامن جوهـر اإلنسـان وروحه العـزم، فاملـرتدد يقع 
يف رشك الشـيطان، وإسـالم الوجـه هللا بنيـة خالصـة وترمجة ذلك 
باإلحسـان إىل النـاس، هـو احلبل املتـني الذي يعتصم بـه املؤمنون 

ملواجهة الضغوط التي تدعوهم إىل االنحراف.
٢- واإليـامن وحـدة متكاملـة من عـزم يف الفؤاد وممارسـة 
بالعمـل الصالح، وحتدي الضغوط، وعىل اإلنسـان املجاهدة لرفع 

ا بعد يوم. مستو إيامنه يومً
 

ــان  إّن املراد من اإلنس «  
كمخلوق أن يقبل مبا أمره 
ــدل واعتراض،  اهللا بال ج
رّبه  ــات  أي إىل  ــتمع  فيس
ــليم،  وتس طمأنينة  بكل 
ــن  ــص م ــن مث يتخّل وم
ــقاء، مبا فيها  أسباب الش

الصفات الرذيلة.
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٢١١

عقىب الكفر اخلسران املبني « 

 q  p  on  m  l  k  j  }
{{ z y x w v ut s r

***
يتالشى املرء حني يدخل يف متاهات الكفر، وال حاجة لتتبّع 
ض له يف مستقبل حياته؛ ألن  مصريه أو احلزن عىل واقعه وما سيتعرّ
اإليامن هو سـالح اإلنسـان، ومـن يدخل املعركة بال سـالح، فهل 

مصريه إال اخلرسان؟.
وقد قيل ألحدهم: إن اجليش الفالين قد خرس احلرب، فهل 

لك أن ختربنا بأسباب اخلسارة؟.
فقال: ملئة سبب. 

. فقالوا له: اذكر لنا مثاالً
فقال: ألن اجليش مل يمتلك السالح املناسب والكايف.

فقيـل لـه: يكفينـا ذلـك، إذ ال حاجـة لنا بمعرفة األسـباب 
األخر، فاحلرب بحاجة إىل سالح.



٢١٢

عقبى الكفر الخسران المبين

م والرقي،  ل واألساس للتقدّ نعم؛ إنّ اإليامن هو السبب األوّ
ط به، فقد حكم عىل نفسه بالضياع  فإذا أضاع املرء هذا السبب وفرَّ
والفناء، وهو إذ ذاك ال يستحق االهتامم، وال حاجة ألحد أن يسأل 

عن سائر األسباب.
ومهـام أمعـن هذا الكافر املُعـرض عن تعاليم ربّـه يف حياكة 
املؤامرات واإلفسـاد يف األرض، يبقى رهينًا لواقع حتمي ال يمكنه 
ت عنـه اآلية الكريمة القائلة:  ا، وهذا الواقع قد عربّ الفـرار منه أبدً
{q p} إذ ال يسـعه الفرار من حكومة اهللا ومملكته، حيث 

. يعجز عن مقاومة املوت مهام جتربّ
ووضوحـه  تـه  وفطريّ والـكالم  التعبـري  وجدانيّـة  ورغـم 
ا؛ مفادها  دين– آفاقً ومعقوليّته، فإنه كذلك يعكس لنا –نحن املوحّ
أن املؤمنني حينام يرون صولة الكافرين وجربوهتم وكلّ وسـائلهم 
ـة، إنْ عـىل صعيد الثقافة أو القوة االقتصادية والعسـكرية  التدمرييّ
أو املكر السـيايس، فإنه ال ينبغي هلـؤالء املؤمنني االغرتار هبم؛ ألن 
االغرتار يبعث عىل انكفاء املؤمنني عىل أنفسهم، أو تضييع مسريهتم 

ة. احلقّ
ار االهنيار ومن ثـم النار. وهذه  كال؛ إن مصـري هـؤالء الكفّ
احلقيقـة من شـأهنا أن تُنتج الثقة وتكرسـها يف نفـوس املؤمنني جتاه 
ض هلـا الكافرون مهـام تعاظمت قواهم  اهلزيمـة احلتميـة التي يتعرّ

سـبحانه: {/ 0 1 2  اهللا  قـال  طغياهنـم.  وزاد 
.(١){; : 9 8 7 6 5 4 3

ا ألن الكفـر –مهام اتَّسـع وتعاظم– يبقـى حالة طارئة  نظـرً
(١) سورة إبراهيم، آية: ٢٦.
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٢١٣

عـىل واقع اإلنسـانية، يف حني أن اإليامن هو القاعـدة التي تتمحور 
عليها احلياة البرشية، وهو الذي تُقاس به جمريات األمور وتفاصيل 

املعيشة.
فاملال واجلاه والعمل والزوجة واملرشوع الثقايف والسـيايس 
وغري ذلـك، مهام ازداد جاذبيّـة، وضغطًا نفسـيا أو اجتامعيا؛ يبقى 
جمهول اهلوية، إذ اإليامن هو املعيار للتعامل مع هذه األمور وطبيعة 

املوقف منها.
ومـع هـذه احلقيقـة الواضحة، يبقـى من األوضح بالنسـبة 
للمؤمنـني، أالَّ يتواكلـوا وال يربروا الكسـل والتهاون، حتت طائلة 
الفشـل احلتمـي للكافرين، وإنـام عليهم أن يُسـامهوا يف ترمجة هذه 
ـا من  احلقيقـة املحتومة مـن خالل مواقفهم اإليامنية املسـتلّة أساسً

القيـم والتعاليـم اإلسـالمية، كام قال سـبحانه وتعـاىل: {¨ 
 μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

.(١){¶
إنّ ما يملكه الكافرون خواء حمكوم بالفشـل، يف 
حني أن الذي يمتاز به املؤمنون حقيقة تؤدّي إىل النجاح 
ق بوسـائل اسـتغاللية  قّ والفوز. إذ األهداف الكافرة حتُ
وملتويـة باطلـة، واهللا املتعـال مل خيلـق اخللـق ومل خيلق 
البرشية بالـذات ألهداف باطلة. ولذلـك؛ فإن احلركة 
الكافـرة حركـة تتناقـض وسـنن اهللا يف خلقـه، فالبـدّ 

. للكافرين من االصطدام معها عاجالً أم أجالً

(١) سورة األنفال، آية: ٦٠.

ــان  اإليـمــ إّن  «  
األّول  ــــبب  الس هو 
ــّدم  للتق ــاس  واألس
أضاع  ــإذا  ف والرقي، 
ــبب  ــذا الس ــرء ه امل
ــرَّط به، فقد حكم  وف
ــه بالضياع  على نفس

والفناء.



٢١٤

عقبى الكفر الخسران المبين

سؤال هام
يالحظ أن اآلية الثانية والعرشين من هذه السورة املباركة قد 
ل احلديث فيها إىل  ثت بلغة الفرد، إالَّ أن اآلية التي تلتها قد حتوّ حتدّ

 _ ^ ] \ [ Z Y} :لغـة اجلمع. فقد قال تعـاىل
 ،{h  g  f  e  dc  b  a  `

وهذه لغة الفرد.
 m l} :ـب بالقول املجيـد ه تعاىل عقّ لكنـّ
r q p on }.. فـام هـي احلكمـة يف هـذا 

ل؟. التحوّ
ـار إىل اهللا  لعـل اجلـواب: أنـه حينـام يرجـع الكفّ
سـبحانه وتعـاىل، سـيجدون عنـده املحاسـبني، وهـم 
املالئكـة، كام سـيجدون األنبياء واألئمة ليشـهدوا عـىل اخللق. مما 
يعنـي أن رجـوع الكافرين ليس إىل اهللا وحده، وإنام إىل املحاسـبني 

ا، وهم املالئكة واألولياء. والشهود أيضً
ولعـلّ كلّ مـن دعـا إىل اهللا تعـاىل يف الدنيا، ومل يسـتجب له 
الناس، فإنه يأيت يوم القيامة ليؤدّي شهادته عىل من مل يستجب له.

واهللا سـينبئ الكافريـن بأعامهلم يف الدنيا وموقفهم السـلبي 
مـن دعوة اخلري. وكذلك أذن اهللا تعـاىل للمالئكة واألولياء بإخبار 

دين بنتائج أعامهلم والعواقب التي تنتظرهم. املتمرّ
واهللا تعاىل مل يقل: إنه سينبئهم بام كفروا. إذ الكفر من احلقيقة يظهر 
.{t s r} يف العمل؛ شاء الكافر أم أبى، واحلساب عىل العمل

ومل يقـل القـرآن: فنجازهيـم، وإنـام قـال: { r}، ألن 

والعمل  ــاه  واجل ــال  امل  « 
الثقايف  واملشروع  والزوجة 
ــي..، مهما ازداد  والسياس
ــيًّا  ــة، وضغًطا نفس جاذبّي
أو اجتماعيًّا؛ يبقى جمهول 
اهلوية، إذ اإلميان هو املعيار 
ــذه األمور  ــل مع ه للتعام

وطبيعة املوقف منها.
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٢١٥

األسـاس هو معرفة اخلري ومتييزه مـن الرش. واألصل هو أن نعرف 
ـار يف طريـق الـرش دون اخلـري؛ ألن هـؤالء الذيـن كفـروا  أن الكفّ
عـون أهنم عىل احلـق، ويف يوم القيامة يتبنيّ هلـم أهنم عىل باطل،  يدّ

ل كامل املسؤولية عىل ما ظنّوا وعىل ما عملوا. وأن عليهم حتمّ
ممـا يعنـي أن اهللا تعـاىل، ومـع علمـه املطلـق بسـوء رسيـرة 
ديـن عـىل إرادته، وبأن مـا عملوا إنام هو رش حمـض، فإنه مع  املتمرّ
د علمه، وإنام هو قد كتب عىل نفسـه العدل،  ذلـك ال يعاقبهم ملجرّ
م أخبار الكافريـن بواقعهم  وهـو قائم بالقسـط، ولذلـك فإنّه يقـدّ
الذهنـي والسـلوكي عىل تعريضهـم للعقوبة التي كان سـبحانه قد 
ة ما لعاصٍ  ا، فال تبقى حجّ م ذكرها هلم؛ ليكون كلّ يشء واضحً قدّ
مـن العصاة عـىل اهللا والواقع األخـروي يف يوم القيامـة، مع أن هللا 
دين، وهو العليم بذات الصدور،  العلم التام بطبيعة الكافرين املتمرّ

أي بالرسائر والنوايا.
بصائر وأحكام « 

١- الكفـر مهام اتَّسـع وتعاظـم يبقى حالة طارئـة عىل واقع 
اإلنسانية، يف حني أن اإليامن هو القاعدة التي تتمحور عليها احلياة 

البرشية، وهو الذي تُقاس به جمريات األمور وتفاصيل املعيشة.
٢- عـىل املؤمنني أَالَّ يتواكلوا وال يربروا الكسـل والتهاون 
حتت طائلة الفشـل احلتمـي للكافرين، وإنام عليهم أن يسـامهوا يف 
ترمجـة هذه احلقيقـة املحتومة من خـالل مواقفهم اإليامنية املسـتلة 

أساساً من القيم والتعاليم اإلسالمية.
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لماذا يتمتع الكفار بالنعم؟

ملاذا يتمتع الكفار بالنعم؟ « 

{| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤}.
***

إذا كانـت قيم الوحي صحيحـة فلامذا يتمتع الكفـار بنعيم الدنيا، 
تْ  يْسَ لَ تِ الدنيا وما فيها من أقدار وما يرزق فيها الكفار من أرزاق؛ أَوَ يْسَ لَ أَوَ

كلها من عند اهللا، فلامذا ال يسلبهم الرب نعمه وهم يكفرون به؟.
إن هذه الوسوسـة جتعل الكثري من الناس يف فوىض فكرية، 
وربـام يدفعهـم إىل الضـالل البعيد. وقـد ردَّ الكتـاب احلكيم هذه 
الوسوسـة يف أكثر من سورة وموطن، مثالً يف قصة قارون املذكورة 

يف سورة القصص ويف آيات كثرية من سورة الزخرف.
ومـن هنـا وبإشـارة عابـرة يردّ السـياق هـذه الشـبهة لكي 
يتخلص املؤمن منها ويستوعب املزيد من احلكمة، حيث إن النعمة 
دُّ نعمة، فهل الذي يرشب عسالً  عَ القليلة التي تعقبها نقم كثرية ال تُ

وفيه السم يتنعم بلذته أم أن تلك اللذة العابرة متهيد لعذاب إليم.
ومن هنا قـال ربنا سـبحانه : {| { ~ ے ¡ 

.{£ ¢
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بصائر وأحكام « 

١- إن حريـة االختيـار عنـد اإلنسـان يف الدنيـا بـني احلـق 
والباطـل وبـني اجلنة والنار لن تـدوم له، إنام هي فـرتة قصرية لو مل 

يُفرز باالنتخاب الصحيح يأيت دور االضطرار.
٢- غلظـة العذاب تتناسـب عكسـيا مـع نعومـة املتعة التي 

عاشوها.
٣- إن املتعـة التي أُتيحت هلم إنـام هي من عند اهللا رمحة هبم 

والبتالئهم ولعلهم يتوبون، وليست املتعة من عند أنفسهم.
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اكثرهم ال يعلمون

اكثرهم ال يعلمون « 

 « ª ©  ̈§ ¦ ¥}
.{¸¶ μ ´ ³ ²± ° ¯ ®¬

من احلديث
لُّ  ولُ اهللا K: كُ سُ الَ رَ دٍ البَاقِرِ C قال: «قَ مَّ امِ حمُ نْ اإلمَ عَ
لِكَ  ذَ ، كَ هُ الِقُ لَّ خَ جَ زَّ وَ ةَ بِأَنَّ اهللا عَ فَ رِ نِي املَعْ عْ ةِ، يَ طْرَ ىلَ الْفِ ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ مَ

.(١){®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥} : لُهُ وْ قَ
 - َ ـرٍ الثَّاينِ فَ عْ ا جَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ يِّ قَ ـرِ فَ َعْ ـمٍ اجلْ اشِ ـنْ أَيبِ هَ عَ

؟. دِ احِ وَ نَى الْ عْ ا مَ اد C- مَ داً اجلَوَ مَّ امَ حمُ اإلمَ
زَّ  الَ عَ امَ قَ ، كَ يدِ حِ يْهِ بِالتَّوْ لَ ـنِ عَ َلْسُ عُ األْ تِامَ ي اجْ الَ C: الَّذِ قَ

.(٢)«{®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥} : لَّ جَ وَ
تفصيل القول

{± ° ¯®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥} -١
(١) األصول من الكايف، ج٢، ص١٢.

(٢) بحار األنوار، ج٣، ص٢٠٨.
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٢١٩

أكـرب حاكم عىل البرش وجدانه، وكل إنسـان مفطور منذ عامل 
امليثاق عىل معرفة الرب، وهو ال يُنكر ربه ولكنه ال يُطيعه، وهذه هي 
مشكلته. وهذا الوجدان هو احلجة البالغة عىل أولئك املرتفني، يقول 
.{®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥} :ربنا سبحانه

واهللا سبحانه خلق الساموات واألرض وسخر ما يف األرض 
، وهكـذا كان علينا أن  للناس، وأسـبغ عليهـم نعمه ظاهرةً وباطنةً

نحمده كل احلمد، قال اهللا سبحانه: {¯ ° ²±}.
فهو اخلالق الرازق، وهو الذي ال يؤاخذ أهل األرض بألوان 

العذاب.
.{¶ μ ´ ³} -٢

فهـم جيهلون صفات رهبم وال يعرفون واجبهم جتاهه وهذه 
أعقد مشـكلة عند البـرش، فبالرغم مـن إذعاهنم بألوهيـة الرب ال 

يبحثون عنه وعن وحيه وعام يرضيه أو يغضبه.
وهكذا يعيشون يف جهلٍ بدينهم وبام يرض أو ينفع.

بصائر وأحكام « 

بالرغـم مـن أن اإلنسـان ال يُنكر خالقيـة رب العاملني؛ ألنه 
مفطـور عـىل ذلـك، إالَّ أن كثـرياً مـن البـرش جيهلـون أسـامء رهبم 
وصفاتـه، وال يعرفون واجبهـم جتاهه؛ لـذا ال يطيعونه. وهذه من 

أعقد املشاكل عنهم.



٢٢٠

هو الغني الحميد

هو الغين احلميد « 

 Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹}
.{Ä Ã

***
مـن أبعاد جهل اإلنسـان بربه أنه ال يعلـم أن اهللا اخلالق هو 
املالك حقا ملا يف السـاموات واألرض فعليه أالَّ يترصف يف يشء إال 

من بعد إذنه.
: ألنه قبيح عقالً الترصف يف أموال اآلخرين. أوالً

يمن عليه؛  ا من الترصف فيـام هيُ ثانيًـا: ألنه قد يمنعهم قـرسً
ألن مالكيته ليست ظاهرية، وإنام هي جوهرية فال أحد يستطيع أن 

 » º ¹}: يتـرصف يف ملكوتـه إالَّ من بعد إذنه، قال اهللا سـبحانه
.{¾½ ¼

ا،  ا وال يريد طعامً وهكذا فهو الغني عن خلقه ال يريد منهم رزقً
وال يتقـو هبـم عىل أحـد سـبحانه. وغناه ليـس كغنى البـرش الذين 
يمنعـون غريهـم مما يملكون، بل غناه مقـرون باحلمد حيث إنه يرزق 

.{Ã Â Á À ¿} :عباده بغريحساب، قال ربنا سبحانه
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٢٢١

بصائر وأحكام « 

١- مالكيـة اهللا جوهريـة، فـال أحد يسـتطيع أن يترصف يف 
ملكوته إال من بعد إذنه.

٢- اهللا غنـي عن خلقه، وغنـاه مقرون باحلمد، حيث يرزق 
. من يشاء بغري حساب دون أن يريد منهم شيئاً



٢٢٢

كلمات اللـه

كلمات اللـه « 

 Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å}
 ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

.{Û Ú Ù Ø ×

***
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å}  -١

.{Ñ Ð
احلكمة هي صفوة العلم، ومن ركائزها األوىل املعرفة، وسورة 
ثت عـن مفردات  لقـامن املباركـة، والتـي هي سـورة احلكمة، قـد حتدّ

رتنا بجوامع احلكمة، ومنها معرفة العلم. احلكمة ومصاديقها، كام ذكَّ
ومثـل العلـم، مثـل حلقة حييـط هبا اجلهـل، فكلام اتَّسـعت 
احللقة اتَّسع التَّامس بينها وبني اجلهل املحيط هبا. وهكذا كلام ازداد 
ا أوسـع  املرء علامً ازداد معرفةً بآفاق جهله، إذ يتبنيّ له أن هناك آفاقً

. مل يصل إليها علمه بعدُ
ومن هنا، نجد احلكيم هو األكثر علامً بجهله، واألكثر إذعانًا 

برضورة السعي املتواصل نحو كسب املزيد من املعرفة.
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٢٢٣

ولقـد كانـت البرشيـة تائهة يف صحـاري اجلهل يـوم نزول 
– أن بضعـة كلامت تعرفها،  القـرآن الكريـم، فكانت تزعم –جهالً
ـمٍ تتناقلهـا، هي كلّ  كَ وبضعـة أبيـات شـعريّة حتفظهـا، وبضعة حِ

العلم! مثلهم يف ذلك مثل فالسفة اليونان األقدمني.
وإذا رجع اإلنسـان إىل فالسفة اليونان، أو إىل كلامت عرب 
اجلاهليـة السـاذجة، أو إىل أيَّة ثقافة برشيّة أخـر كانت قبل نزول 
ة كانت تزعم أن مجلة معلوماهتا،  الوحـي، تبني له أن كلّ طائفة وأمّ
والتي كانت متتاز بالبسـاطة، ويشـوهبا الكثري مـن اجلهل، والكثري 
ثِّل العلم كلّه، حتى أن الواحد من أفراد هذه  مـن التعميامت، أهنا متُ
األمـة أو تلـك الطائفـة كان يتبخرت ويظـن أنه قد بلـغ ذروة العلم 
وسـنام املعرفة. يف حني أن القرآن املجيد فاجأ البرشيّة كلّها بالقول 

.(١){Î Í Ì Ë Ê É} :الرصيح
ا  ا منهم، وخصوصً ولفرط اجلهل املتفيش يف الناس، فإن بعضً

اليهود، قد اعرتضوا عىل هذا القول الربّاين الرشيف. 
وعـن هذا، قال ابن جريج قـال حي بن أخطب: 
«تزعم يا حممد؛ إنَّـا مل نؤتَ من العلم إال قليالً، وتقول: 
 ،(٢){ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »}

فكيف جيتمعان؟!.
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã} تعـاىل:  قولـه  فنـزل 
.(٤)«{..Ë Ê É È Ç Æ Å} :(٣)، ونزل{..

(١) سورة اإلرساء، آية: ٨٥.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٦٩.

(٣) سورة الكهف، آية: ١٠٩.
(٤) التبيان يف تفسري القرآن، الشيخ الطويس، ج٧، ص١٠٠.

ــم، مثل حلقة  ــل العل  » مث
ــل، فكلما  ــا اجله  ــط حيي
بينها  التَّماس  اتَّسع  اتَّسعت 
ــط ا.  ــل املحي ــني اجله وب
وكلما ازداد املرء علًما ازداد 
معرفًة بآفاق جهله، إذ يتبّين 
ــع مل  ــاك آفاًقا أوس له أن هن

يصل إليها علمه بعُد.
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ليعرف اإلنسان جهَله
ولكـن ثم سـؤال يف البـني، وهو: مـا فائدة معرفة اإلنسـان 

بآفاق جهله؟.
اجلواب هو: أن هناك فائدتني:

، تراه يبحث عن  األوىل: حينام يعرف اإلنسـان كونه جاهـالً
العلـم. وفطرة ابن آدم تدعوه إىل العلـم وحتثّه عىل طلبه؛ ذلك ألنّ 
 العلم من أمتع وأشـهى اللـذات التي يطلبها البـرش، كام أن -لد
اجلهـل- يفقـد الراحـة، ولكنـه حينام حيصل عـىل العلم يستشـعر 
باالطمئنان والوقار. ومثل العلم مثل املاء، فحينام يفقده املرء يشعر 
بالعطش وحيس باآلذ، ولكنّه حني يرتوي حيصل عىل االسـتقرار 
والراحـة. وكذلك اجلاهل حينـام يتعلّم. وقد ورد عن أمري املؤمنني 
الِبُ  : طَ انِ ـبَعَ انِ الَ يَشْ ومَ نْهُ عـيل بن أيب طالـب C، أنه قـال: «مَ

يَا»(١). نْ الِبُ دُ طَ ، وَ لْمٍ عِ
ـد لـه جهلـه بأمور مـا، فإنه  الثانيـة: أن اإلنسـان حينـام يتأكّ
– عن القول يف العلـم بال علم، وحيذر جزاف القول  ع –عادةً يتـورّ

والترصيح بال دليل أو يقني.
ونحـن قـد تبـني لنا أن القـرآن الكريـم بنيّ يف هذه السـورة 

املباركة –ويف ثالثة موارد– أن العلم هو حمور الرسالة اإلهليّة.
 D C B A @} :فقد قال تعاىل يف اآلية السادسـة

.{K J I H G F E

(١) هنج البالغة، حكمة رقم: ٤٥٧.
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 \ [ Z Y X} :وقال يف اآلية اخلامسـة عرشة
.{d c b a `_ ^ ]

ح بالقـول: { 3 4 5 6  ويف اآليـة العرشيـن رصّ
.{: 9 8 7

فاجلهـل إذن؛ يمثل درجة عالية جـدا من اخلطورة، والقرآن 
ر ما تعنيه  ر عبـارة {9 :}؛ يف ثالثة موارد، وكـرّ املجيـد قد كرّ

ـا: {³  ة.. وقـال يف اآليـة اخلامسـة والعرشين أيضً أكثـر مـن مـرّ
ر احلديث عن اجلهل الذي هو غري  ´ μ ¶} أي أنه كرّ

العلم يف كلّ مخس آيات.
فاجلهل هو يشء عدمـي، والعدمي يعرف بالوجودي، كأن 
نقـول حينام نريد أن نبنيّ معنى الظالم: الظالم عدم النور، أو نقول 

املوت: عدم احلياة. وهكذا نقول: إن اجلهل عدم العلم. 
نـا املتعال هيدينـا إىل أن حمور احلكمة، كـام حمور التكامل  فربّ

البرشي، هو العلم.
واالعـرتاف باجلهـل بدايـة العلـم، ولكـن كيـف نعـرتف 

باحلهل؟.
ل االعرتاف باجلهل من خالل اإلقرار بأن العلم أوسع  يتحصّ
ا مما يملك املرء من املعلومات الضئيلة. وقد جتىلَّ هذا   وأبعد أفقً مدً
ا من أرواحهم الزاكية ونفوسـهم  عند كبار علامئنا وفقهائنا، وانطالقً
ـخ لدهيم االعـرتاف بجهلهم بعد أن  املتأدبـة، كلام ازدادوا علامً ترسّ
ـد هلـم أن أشـياء كثرية ال يزالـون جيهلوهنا. وهكذا جتـد أنه كلّام  يتأكّ
ا جديـدة منه، وعرفـوا يقينًا أهنم  م العلـم احلديث اكتشـف آفاقً تقـدّ
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كلمات اللـه

ال يزالون يف بدايات الطريق... أي أهنم يقفون قبل اخلطوة األوىل يف 
طريق األلف ميل. ومن هنا نجد سري البرشية احلثيث نحو املزيد من 

املعرفة، بحيث إن معلوماهتم تتضاعف كل بضعة أعوام.
ا عن كثري من آفاق  ولكـن؛ مع ذلك نحن نعترب البرش حمجوبً

املعرفة. ملاذا؟.
ألن اإلنسـان املادي قد اسـتكرب وزعم أن مناهج 
العلـم التي يملكها هـي كل املناهج، حيث خلَّص العلم 
ة؛ أي جعل العلـم يف املبضع، وكلّام  بالتجـارب املختربيّ
ك هذا املبضع اعتربه علـامً ومعلومة، واعترب ما دون  حتـرّ

ا عن نطاق العلم. ذلك خارجً

العلمانية العرجاء
ث عن فلسـفة العلم،  وللقارئ أن يدرس الكتب التي تتحدّ
ا من العلامء اجلُدد قد أنكروا جوانب كثرية من  ليعرف كيف أن كثريً
العلم، حتى أهنم أنكروا قدرة العقل عىل اكتشـاف احلقائق بصورة 
مبـارشة، كـام أنكـروا قـدرة الروح عـىل مشـاهدة احلقائق بشـكل 
ى عندنا بعامل الوجدان أو عامل الكشف. حتى  مبارش، وهي ما تسـمّ
ية، وأحلدوا  أهنـم أوغلوا يف إنكارهم وقالوا بحاكميّـة التجربة املادّ
بالوحي، وأنكروا أن اهللا قادر عىل أن يُنزل علمه عىل من يشـاء من 

عباده، واخترصوا العلم يف أمور ضيّقة.
ولذلـك؛ تعـاين البرشيـة حالة النشـاز، حتى أهنـا أصبحت 
متـيش برجل واحدة حتت مظلّة هذا النـوع من التفكري حيث ألغت 
الروح، وألغت العقل، وألغت جوانب عديدة من الكيان اإلنساين، 

ــل  باجله ــراف  االعت  « 
ــن  ــم، ولك ــة العل بداي
ــف نعترف باحلهل؟.  كي
ــراف  االعتــ ــل  يتحّص
ــرار بأن  ــن خالل اإلق م
العلم أوسع مًدى وأبعد 
ــك املرء من  أفًقا مما ميل

املعلومات الضئيلة.
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وأطلق الكثري منهم عىل أنفسهم تسمية: (العلامنيّون). يف حني أهنم 
، بل إهنم ال يدركـون املعنى الدقيق  ال يعرفـون من العلـم إالَّ قليالً

للعلم، وال يعرتفون إالَّ بجزء بسيط منه.
وبدالً من أن يقف اإلنسـان وقفة شجاعة، فيعرتف بجهله، 
ب  رُّ بعجزه يف جمادلة من يعلم، تراه يزداد إيغاالً يف التكربّ ويتهرّ قِ ويُ

. من طاولة البحث احلرّ
قت  هـذا وإن العلامنيـة قـد انتـرشت يف الغـرب حينـام صدّ
ه سـلوك الكنيسـة إىل حدّ ال يطـاق. فأنكر املجتمع  باحلداثة وتشـوّ
الغـريب كلّ مـا يتصـل بالدين، فانتهـى به األمر إىل إنـكار اجلوانب 

الروحيّة والعقليّة وحتى األخالقيّة.
 ، د عىل العلم، وليس علامً ى العلامنيّة نوع مترّ ك بام يسمّ والتمسّ
ه  رنـا هذا التوجّ ألن الغرب قد سـجن نفسـه يف دوائر ضيّقة. ويُذكِّ
بـام كان عليه االحتاد السـوفيايت، حينام كان قادتـه، ومعهم منظومة 
الدول االشـرتاكية املوغلة بالشمولية والديكتاتورية والقمع، رغم 
ية، فيام كانوا أبعد  أن أدبياهتا كانت تطفح بمفردات وشعارات احلرّ
ية والديمقراطية.. فكانوا –يف حقيقة األمر– يعانون  الناس عن احلرّ
اقة، كام  دة، حياولون التغطية عليها بالتعابري الربّ أزمـات داخلية معقّ
ـه الداخيل بالتمظهر بمظهر  املتكـربّ الذي يغطّي ضعفه وهوانه وذلّ
ة واجلـربوت، أو كام الكاذب الذي يتسـرتّ عىل كذبـه باليمني  القـوّ

وادِّعاء الصدق.
والعلامنيـة اليوم تنكر احلقائق حتت غطاء عدم االعرتاف إالَّ 
بام هو علم، فيام العلامنيّون ينكرون أو جيهلون العلم ذاته. فهم بذلك 

ا. ا وضنكً قد حكموا عىل أنفسهم بالسجن يف أكثر الدوائر ضيقً
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العلم األصيل حمور الرسالة
هنـا إىل االعتقاد بـأن كلامت  ـا القـرآن الكريـم؛ فقـد وجَّ أمّ
ر  اهللا تعـاىل ال تـكاد تنتهـي، حسـب مفهومنـا وقدرتنا عـىل التصوّ

واالستيعاب.
يقول سـبحانه وتعـاىل: {Ê É È Ç Æ Å} أي 
{Í Ì} ،لنـا كل أشـجار األرض إىل أقـالم لـو أننـا حوّ
ا {Ñ Ð Ï Î} أي كل بحار  أي أصبـح البحـر مـدادً
األرض، وهي أكرب مسـاحة من أقاليم األرض اليابسة، ثم وضعنا 
هذه األقالم التي استوعبت واستنفدت كل األشجار يف هذا املداد، 
وحاولنا إحصاء علوم اهللا تبارك اسـمه، لعجزنا، بل ولعجزت كل 
{Õ Ô Ó Ò} مالئكة الرمحـن عن إحصاء العلـوم اإلهليّة

ألهنـا أكثر وأوسـع وأعمق مـن أن حييط هبا خملـوق.. إالَّ بإذن اهللا، 
وهذا هو احلق والصحيح.

وإذا سألتَ اليوم عاملًا من العلامء عن مقدار العلم، ألجابك 
بـأن مـا حصلت عليـه البرشية مـن العلم ال يمثّـل إالَّ نسـبة قليلة 

جدا.
ومثال ذلك؛ ما يُعرف اليوم عن ظاهرة استنساخ احليوانات، 
ل إىل  حيث تأخذ من جسـم احليوان خليّة واحدة، فتستنسـخ وحتوّ
لت إىل حيوان، فإنه  احليوان نفسه. فإذا عزلت اخلليّة الواحدة، وحوّ
يكون مشاهبًا باملطلق للحيوان األصيل، حتى يف العمر، ناهيك عن 
– تكون  احلجـم واللون والـوزن.. بمعنى أن احليوان –الشـاة مثالً

أُختًا ألصلها، وليس بنتًا هلا.
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ويعني هذا أن اخللية فيها من القابلية عىل التمتّع بكل امليزات 
واملعلومات املوجودة يف الشاة األوىل.

ون هبذا الشـأن  قة، وجد العلامء املختصّ وبعد دراسـات معمّ
أن اخلليّـة الواحـدة فيهـا مـن املعلومـات مـا لو كتبـت وأحصيت 
لت عـىل الـورق، لـكان جمموعهـا أكـرب وأكثر مـن جمموع  وسـجّ
املعلومات املتوافـرة يف مكتبة الكونغرس األمريكي، وهي من أكرب 

مكتبات العامل.
فإذا كان اهللا عزّ وجلّ قد وضع كلّ هذه املعلومات وجعلها 
د ختيّل– نفاد كلامت اهللا  يف خليـة واحدة، فكيف يمكن ختيّل –جمـرّ

يف الوجود؟!.
وهـذا إشـارة واحدة فقط إىل بُعد من األبعـاد، لكن ابن آدم 
جاهـل وال يعلـم شـيئًا. ومثل ذلك األعـرايب الذي مـرّ عىل أُناس 
ثون عن  يتهافتـون عىل رشاء جمموعة كبرية مـن الكتب، وهم يتحدّ
هـذا الكتاب وذاك، ولكن األعـرايب أراد رشاء واحد منها دون أن 
َ ال تسـأل عامّ حيتوي  : ملِ يسـأل البائع عـامّ حيتويه، فبادره البائع قائالً

عليه الكتاب الذي تريد؟.
تب يف كل هذه الكتب!. فقال: أنا أعرف ما كُ

: وما فيها؟. فسأله قائالً
فأجـاب: كل هـذه الكتـب فيهـا كلمـة واحدة، وهـي: أهيا 

اإلنسان كن إنسانًا صاحلًا.
ا كل املكتبة هبذه الكلمة!!. ً خمترصِ

ولعـلّ هـذا األعـرايب ال جيانـب احلـق أن اختـرص، ولكـن 
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ـد احلقيقة بأكملها؛ إذ يقفز السـؤال املهم إىل  اختصـاره هذا ال جيسّ
األذهـان، فيقول: ولكن كيف لإلنسـان أن يكون إنسـانًا صاحلًا؟. 

باته. وهذا السؤال يبدأ وال ينتهي لكثرة تفاصيله ووفرة تشعّ

العّزة واحلكمة 
.{ÚÙ Ø × ÖÕÔ Ó Ò} -٢

، ويف العامل املحيط. ة اإلهليّة تتجىلّ يف كلامت الربّ والعزّ
واحلكمـة تتجىلّ يف علم اهللا، وهو كلامته عزّ اسـمه، ألن كل 
يشء موضوع يف موقعه املناسـب، بال زيـادة أو نقصان. وهذه هي 

احلكمة.
واحلكمـة تتصـل بمرحلـة التقدير والقضـاء يف حني تتصل 

العزة بمرحلة اخللق واإلجراء.
وكلمـة ﴿Ú﴾ إشـارة من إشـارات مـد العالقة بني 
العلـم واحلكمـة؛ بمعنـى أن العلـم واحلكمة صنـوان ال يفرتقان. 
والعلـم الذي ينفصل عن احلكمة، خيرج عـن نطاق العلم، ليكون 
، أو أداة دمـار، أو طريقة  ا آخـر، مثـل أن يكـون وسـيلة تكـربّ أمـرً

لالستقالل.

آفاق كلمات اللَّـه
وردت الفـاظ يف كتـاب اهللا املجيـد تعتـرب وعـاءً للمعارف 

اإلهليّة، وهي حتتمل جمموعة كبرية جدا من املعارف.
ولعـلّ لفظة (كلمـة أو كلامت) من هذه األلفـاظ التي تثقل 
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ــن أن يقف  ــدًال م ب «  
اإلنسان وقفة شجاعة، 
وُيِقرُّ  ــه،  جبهل فيعترف 
ــة من  ــزه يف جمادل بعج
يعلم، تراه يزداد إيغاًال 
من  ويتهّرب  التكّبر  يف 

طاولة البحث احلّر.

باملزيـد مـن املعـارف، وهـي بمثابـة الرابـط بـني جممـوع املعارف 
املختلفة.

وهـذه املفـردة قد اسـتُخدمت يف السـياقات القرآنيـة ملعانٍ 
دة، مثل التعبري عن اآليات، أو تسـمية النبي عيسـى بن مريم  متعدّ
ا. وهناك  B، وكام أن القرآن الكريم آية، فإن عيسى آية إهليّة أيضً
اهـا آدم C، إذ كانت تلكم الكلامت –يف  كلـامت التوبة التي تلقّ
احلقيقة– جمموعة معلومات وأسـامء حسـنى علّمها اهللا آدم ليتوب 

 Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð} :عليه، كام قـال ربنا سـبحانه
Û Ú Ù}(١)، فتاب اهللا عليه.

ا  ـولُ اهللا K لَمَّ سُ الَ رَ : «قَ الَ بَّاسٍ قَ نِ ابْـنِ عَ وقـد روی عَ
ا  : يَ الَ قَ ئِيـلُ C فَ َ ربْ اهُ جَ نَّةِ أَتَ ـنَ اجلَ جَ مِ رِ أُخْ مَ وَ طِيئَـةُ بِآدَ لَـتِ اخلَ زَ نَ

. بَّكَ عُ رَ مُ ادْ آدَ
و؟. عُ ا أَدْ ئِيلُ مَ َ ربْ بِيبِي جَ ا حَ الَ C: يَ قَ

ينَ  ـةِ الَّذِ سَ مْ قِّ اخلَ ـأَلُكَ بِحَ بِّ أَسْ لْ رَ الَ C: قُ قَ
تَنِي. ْ محِ رَ َّ وَ يلَ بْتَ عَ انِ إِالَّ تُ مَ رَ الزَّ بِي آخِ لْ نْ صُ مْ مِ هُ جُ رِ ْ ختُ

. مْ يلِ هِ مِّ ئِيلُ سَ َ ربْ ا جَ : يَ مُ هُ آدَ الَ لَ قَ فَ
قِّ  بِحَ ، وَ بِيِّـكَ دٍ نَ َمَّ قِّ حمُ ـمَّ بِحَ هُ لِ اللَّ ـالَ C: قُ قَ
نِ  سَ قِّ احلَ بِحَ ، وَ بِيِّكَ ةَ بِنْتِ نَ اطِمَ قِّ فَ بِحَ ، وَ بِيِّكَ ِّ نَ يصِ ٍّ وَ يلِ عَ

ْنِي. محَ ارْ َّ فَ يلَ بْتَ عَ ، إِالَّ تُ بِيِّكَ بْطَيْ نَ ِ سِ نيْ سَ احلُ وَ
لُ اهللا  ـوْ كَ قَ لـِ ذَ . وَ يْـهِ لَ تَـابَ اهللا عَ مُ فَ نَّ آدَ ـِ ـا هبِ عَ دَ فَ

وبٍ  رُ كْ بْدٍ مَ نْ عَ ـا مِ مَ : {Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð×}. وَ ـاىلَ عَ تَ
(١) سورة البقرة، آية: ٣٧.
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.(١)« ابَ اهللاُ لَهُ تَجَ ِنَّ إِالَّ اسْ و هبِ عُ دْ يَ ْلِصُ النِّيَّةَ وَ خيُ
ثـم إنّ املالئكة كانت قد سـألت اهللا تعاىل عن سـبب اختيار 
اإلنسـان ليكـون خليفتـه يف األرض، فيـام هـي تقـدّس هللا وتلهج 
باسـمه، فأنبأهم اهللا بأنـه يعلم ما ال يعلمون، وكان علمه سـبحانه 
يُفـيض إىل أنـه قد خلـق آدم ويعلـم أن فيـه القابلية عىل 
 ،A وآل بيته K اسـتيعاب حقائـق واليـة النبـي
لق الوجـود ألجلهم، وهـم الذين فيهم  وهـم الذيـن خُ
–بإذن اهللا واصطفائه– القابلية عىل جتسيد نوره وربوبيّته 
يف الوجـود، وهبـم تعرفه اخلالئـق. ولـوال القابلية التي 
وضعهـا اهللا يف آدم ليكـون صلبه وعاءً لنـور النبي حممد 
بُ  دِ الرَّ K وآل بيتـه الطاهريـن A ربـام مل يُسـجِ
مالئكتـه لـه، وحيـث التفتـت املالئكة إىل هـذه احلقيقة 
 K الذي سيخرج النبي C أذعنت ألمر اهللا وسـجدت آلدم
دت  وأهل البيت Aمن صلبه؛ فكانوا حقا هم الكلامت التي جسّ

إرادة اهللا وحكمته وكلّ اصطفائه.
 u} :نا املتعال وهناك كلامت بمعنى االمتحان، كام يقول ربّ
z y x w v}(٢)، إذ ارتقـى به ربّه إىل درجة اإلمامة، 

حني اختربه بمجمل ابتالءات، نجح يف عبورها. 
ا هللا تعـاىل يف بعض احلاالت،  وكذلك الكلامت تسـمى عهدً
حيث سـبقت كلمتـه لعباده الصاحلـني بالرمحة، كام سـبقت كلمته 

ا للمعاندين بالنار. والوعد والوعيد كلامت هللا تعاىل. أيضً

(١) بحار األنوار، ج٢٦، ص٣٣٣.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٢٤.

ــى يف علم  ــة تتجّل  » احلكم
اهللا، وهو كلماته عّز امسه، ألن 
ــيء موضوع يف موقعه  كل ش
املناسب، بال زيادة أو نقصان. 
ــي احلكمة. واحلكمة  وهذه ه
ــر  التقدي ــة  مبرحل ــل  تتص
والقضاء يف حني تتصل العزة 

مبرحلة اخللق واإلجراء.
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إذن؛ فـإن كلامت اهللا تعاىل، هـي اآليات اإلهليّة، أو مصاديق 
تلك اآليات، أو معانيها، وهي ال تنفذ، ألن أمر اهللا وإرادته ليست 

متناهية عند حد حمدود.
متناهي نجد أنفسنا بحاجة إىل احلكمة،  وإزاء هذا الواقع الالَّ
وال نحصل عىل احلكمة ما مل نحصل عىل العلم واملعرفة، وحتصيل 

. العلم يكمن يف االعرتاف بأننا ال نعلم إال قليالً

أمواج اجلهل 
واألمر الثابت هو أن موجات يف اجلهل واجلهالة جتتاح نفس 
اإلنسـان، وهذه املوجات هي الوسـاوس واألوهام والظنون، فإذا 
ا كام الطفل  مـا آذ اجلهـلُ ابنَ آدم، اخرتع لنفسـه معلومـات، متامً
حينام يسـأل فال يعرف اإلجابة، فإنه جيد نفسـه مضطـرا إىل التكلّم 
يه  بتافه الكالم وسـاذجه، وذلك حني يصنع له خياله شـيئًا لئالَّ يؤذّ

جهله، فيغرق يف الظن واخليال.
باألوهـام  حماطًـا  القديمـة  العصـور  يف  اإلنسـان  كان  ولقـد 
 –A واخلرافـات، -ذلك حني ابتعد عن تعاليم األنبياء واألوصياء
ـلّ أو قريب وجهل سـبب موته، اجتـه إىل غابة أو  حتـى إذا مـات له خِ
هنر أو شـجر، لريكع ويسـجد هناك، هـو ومن معه، لظنّهـم بأن اآلهلة 
قد غضبت عليهم، ودليل غضبها موت ذلك الشـخص. إهنم يقومون 
فوا إىل أسباب املوت بالطرق العلميّة السليمة. بذلك بدالً من أن يتعرّ

 ، بـل إنّ مـن األمم ما كانت تتشـاءم برؤيـة أنبيائهـا وتتطريّ
ا بخرافاهتا وأباطيلها. كً فتخرجهم من بني ظهرانيها، لتزداد متسّ

ضه خلطر أو مرض أو خالف  ومن األشخاص من ينسب تعرّ
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ر يف حقيقة  إىل طائر كالغراب، أو ظاهرة طبيعية. وبالتايل، فهو ال يفكّ
الظواهر الطبيعيّة، ويعمد إىل اخرتاع األوهام من عند نفسه.

ا، ال نزال نعاين الكثري من أشكال اجلهل واجلهالة  ونحن أيضً
والظنون الباطلة والقناعات اخلاطئة واألحكام املسبقة جتاه األشياء 
واألمور واألشـخاص، يف حـني ينبغـي أن نتأمّل قليالً 
ونبحث عن األسـباب املنطقيّـة ملوقفنا ونظرتنا جتاه هذا 
الشـخص أو ذلـك األمـر. أي البـدّ مـن الكشـف عن 
العلّـة احلقيقيّـة. ومن هنـا، ورد يف القـرآن الكريم قوله 

تعاىل: {! " # $ % & ' ) ( * 
.(١){+

والكثري مـن الظن يتمحور حـول اجلهل وردود 
األفعال السـلبية والوساوس الشيطانية؛ فهي إثم ينبغي 
ر النفس وخيلو  اجتناهبـا واالبتعاد عنها والتخلّص منها حتـى تتطهّ
الذهن، ليمأل فيام بعد بالعلم واملعرفة، وينطلق املرء ضمن التفكري 
املوضوعي واملنطقي جتاه ما حوله، وبخطوات وئيدة حتى يتم بلوغ 

العلم احلقيقي.
ولعلّ هذا هو مفهوم قوله سـبحانه وتعاىل الوارد يف سـورة 

الزمـر: {z y xw v } | {~ ے 
.(٢){¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

أي أهنـم يرفضون اتِّباع كل ما يسـمعون، بـل يتبعون القول 
األحسـن، وال يتسـنّى هلم اختيـار األحسـن من األقـوال واآلراء 

(١) سورة احلجرات، آية: ١٢.
(٢) سورة الزمر، آية: ١٧ - ١٨.

ــع  الواق ــذا  ه إزاء   « 
ــنا  متناهي جند أنفس الالَّ
ــة إىل احلكمة، وال  حباج
ــة  ــى احلكم ــل عل حنص
ــل على العلم  ما مل حنص
واملعرفة، وحتصيل العلم 
يكمن يف االعتراف بأننا 

ال نعلم إال قليًال.
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ـا، دون أن يكونوا عباد  واملواقـف ما مل يكونوا عباد اهللا حقا وصدقً
ف واملصلحيّة والظنون الكاذبة والسـطحيّة. وهذا  العصبيّة والتطرّ
يعنـي اجلزم بالقول بأن عباد اهللا يمتازون بميزة التفكري املوضوعي 
واملنطقـي جتاه كل مـا يتعلّق هبم ويصادفهم، وبالتـايل فإنّ عباد اهللا 
قني باخلرافة والسطحيّة واملصلحيّة  علامء بالعلم احلقيقي، غري متشدّ

وكل حاالت اجلهل واجلهالة.
بـىل؛ إنّ كلامت اهللا منترشة إىل درجة هائلـة، بحيث ال حتتوهيا 
حتـى الكتـب التي تُكتب باألقالم التي تسـتغرق وتسـتنفد أشـجار 
ا، ولكن مجيع الكلامت  ذت مدادً األرض، وبمياه كل البحار إذا ما اختُّ
، عىل اختالف  انية اهللا عزّ وجلّ د حقيقة واحدة، وهي: ربّ اإلهليـة تؤكّ
د املصاديق، بام يف ذلك الشـكل األكثر  ع أشـكال التأكيد وتعـدّ وتنـوّ

.A د وآله الطاهرين ا وقدسيّة، وهو املتمثّل بوالية حممّ رشفً
بصائر وأحكام « 

ا آلفاق جهله، وازداد  ١- كلام ازداد املرء حكمةً ازداد ادراكً
ا عن القول بغري علم. سعيًا إىل املزيد من املعرفة، وازداد ورعً

٢- مـن آفاق املعرفة التذكر بكلامت اهللا وهي مصاديق آياته 
وسـننه وأحكامه وهي ال حتد وال حتىص عدا، وباالعرتاف باجلهل 

ر له منها. ا إىل معرفة ما قدّ يسعى احلكيم جاهدً
٣- ومـن آفـاق اجلهل البرشي الوسـاوس الشـيطانية التي 
ـدت يف األمـم السـابقة باخلرافات، وقـد تتمثل فينـا يف ظنون  جتسَّ

السوء التي علينا اجتناهبا.
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عظمة قدرة اللـه تعالـى « 
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من احلديث
 Ü}» :يف قولـه C روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـر
ا:  وْ الُ ُمْ قَ لَمُ أَهنَّ اهللاُ أَعْ نَا وَ لِّغْ ãâ á à ß Þ Ý} بَ
 ، مُ عُ امَ تَزْ رَ كَ قاً آخَ لْ أَنَا خَ مَّ أَنْشَ ا، ثُ لَقً مَّ عَ ا، ثُ ا نُطَفً ارً نَا أَطْوَ قَ لَ ! خَ دُ َمَّ ا حمُ يَ

 . ةٍ دَ احِ ةٍ وَ اعَ ْ سَ ثُ يفِ بْعَ مُ أَنَّا نُ عُ زْ تَ وَ
ةٍ،  دَ احِ سٍ وَ نَفْ ـمْ إِالَّ كَ ثَكُ عْ الَ بَ مْ وَ كُ قَ لَ ـا خَ ـالَ C: اهللاُ مَ قَ فَ

.(١)« نُ وْ يَكُ ؛ فَ نْ : كُ لُ لَهُ وْ قُ امَ يَ إِنَّ
تفصيل القول

وهذه اآلية القرآنيّة حتوي مجلة حقائق.. منها: احلقيقة القائلة 
بأن هناك حقيقتني يف الكون: حقيقة الوحدة، وحقيقة الكثرة.

(١) تفسري القمي، ج٢، ص١٦٧.
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لنـرضب مثالً عىل ذلك، ثم نُبنيّ هذه البصرية األساسـيّة يف 
القرآن الكريم.

أقـول: إنّ علـامء الفيزياء حينـام حياولون الكشـف عن قوانني 
ف إليها اإلنسـان حتى  احلركـة يف املجرة –وهي أكرب وحدة كونيّة تعرَّ
اآلن– يتبـنيّ هلـم وجـود جمموعـة قوانـني وأنظمـة. وعلـامء الفيزياء 
ة، حياولون  ة –من جانبهم– حينام يفلقـون الذرّ ون بعلـم الذرّ املختصّ
ا اكتشاف حركتها وطبيعة األنظمة احلاكمة عىل جزئياهتا. وهؤالء  أيضً
ا هائـالً بني قوانني صفحـة املجرة وصفحة  وأولئـك يكتشـفون تطابقً
ا إىل  ة، رغـم تفاوت احلجم بـني الصفحتـني. مما يدعوهـم مجيعً الـذرّ

ة، إذ اخللقة واحدة.  د من أن خالق املجرة هو نفسه خالق الذرّ التأكّ
ف إىل أن خلقة إنسـان واحد كخلقة كل البرش،  وهكذا نتعرّ
وخلقـة كل البـرش كخلقة إنسـان واحـد، إذ القانون هنا هو نفسـه 

القانون هناك.
وحينـام نسـري يف هـذا الكـون الرحـب، وهـذه الفضـاءات 
اآلخذة باالتسـاع العجيب، والتي ال يكاد اخليال يعرف حدودها، 
ثم نقـف عند كل ظاهرة، وعند كل جمرة وكوكب وشـمس وطاقة 
وموجـة قصرية أو طويلة.. نجد القوانني نفسـها، فنعرف وحدانيّة 

الربّ اخلالق.
وهذه احلقيقة تعطينا بصرية يف العلم، والعلم هو معرفة أمرين 
متداخلـني، وما يميز اليشء عن اليشء اآلخـر، وما جيمع اليشء مع 

اليشء اآلخر؛ أي كل شيئني جيمعهام قانون ويفرقهام قانون.
 Ç Æ Å} :نا املتعال يف اآلية السـابعة والعرشين يقول ربّ
 Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È
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. ىص كثرةً ÕÔ} أي أن كلامت اهللا ال حتُ
 Ý Ü} :وهو عزّ اسمه يقول يف اآلية الثامنة والعرشين

.{â á à ß Þ
فمليارات البرش فوق هذا الكوكب، لكلّ منهم ما يُميزه من 
غـريه، ولكن عند الدقّـة يف النظر جتد تشـابه روحيّاهتم 

وقيمهم وتطلّعهم وعقلهم.
تها يف مكان  ولو تسـنّى لك أن جتمـع البرشيّة برمّ
واحـد، عـىل أالَّ يكونوا مثقفـني بأية ثقافة، ثـم ألقِ عىل 
ـة  ـا أو حمـارضة مـا، لوجـدت أن احلجّ أسـامعهم درسً
العقليـة التـي يقتنع هبـا اجلميع هي حجـة واحدة، وأن 
عقوهلـم عبـارة عن عقـل واحـد، وغرائزهـم واحدة، 
وكذلـك القوانني والسـنن التي حتكم نفوسـهم ال ختتلف. من هنا 

نعرف أن التنوع إنام هو يف إطار الوحدة.
ـف مـن ذلك ظاهرة واحـدة، هي ظاهـرة املخلوقيّة  ويتكشّ

 à  ß  Þ  Ý  Ü} خالقهـا  ووحدانيّـة  للموجـودات 
.{â á

وهذا يدلنا عىل بُعد آخر، وهو: أنّ القادر احلكيم الذي خلق 
ا عىل أن خيلـق كل يشء، إذ بإمكانـه تكثري خلقته.  ة قـادر أيضً الـذرّ
د  واخلبري املتخصص الذي ير سيّارة تقطع مسافات الشوارع، يتأكّ
مـن أن املصنع الذي أنتج هذه السـيّارة قادر عـىل أن ينتج أمثاهلا، إذ 
يا يف صناعة السـيّارة األوىل دليل عىل قدرة  العلم واخلربة اللذان جتلّ
املصنع والصانعني. اللّهم إالَّ أن يتعطّل املصنع أو يموت الصانعون، 

واهللا عزّ اسمه خارج عن حدّ التعطيل واملوت والنسيان.

ــك أن جتمع  ــّنى ل ــو تس  » ل
ــكان  م يف  ــا  برّمته ــرّية  البش
واحد، على أالَّ يكونوا مثقفني 
بأية ثقافة، مث ألِق على أمساعهم 
ــة  ــدت أن احلّج ــا، لوج درًس
ــيت يقتنع ا اجلميع  العقلية ال
هي حجة واحدة، وأن عقوهلم 

عبارة عن عقل واحد.
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كذلـك اإلنسـان حينام ينظـر إىل حقيقة خلقته ومـا فيها من 
سـنن وقوانني وعجائب، يكتشـف أن كل هذا دليـل عىل قدرة اهللا 
التَّامـة وحكمته البالغة. ومادام األمر كذلك، فهو سـبحانه وتعاىل 
قـادر عـىل أن يفعـل كل يشء، بل إنـه ال فرق عنـد اهللا بني أن خيلق 
ا، وكذلك  مئـات املليارات مـن البرش وبني أن خيلق إنسـانًا واحـدً

ات. بالنسبة إىل خلق النجوم و املجرّ
ر ابن آدم يف عظمة اهللا وقدرته وحكمته، استوعب  وكلّام فكّ
ـا منه، بل إن  هـذه العظمـة بنسـبة تفكـريه، وازداد معرفة باهللا وقربً
ل إىل دعاء حقيقي صادق ينبع من  ناجي ربّه، يتحوّ دعاءه الذي به يُ

عقله وقلبه.
ولكن مشـكلة البرش أهنم حمـدودون باجلهالـة، وحمجوبون 
ـه إىل الدنيـا الزائلـة،  بالوسـاوس الشـيطانية، وحمجوبـون بالتوجّ
نت النفس  واالنكباب عىل املسـائل التافهة والثانويـة، ومتى ما متكّ
من التخلّص، ولو للحظات ولو بنسبة بسيطة من كل هذه احلجب، 

فإن نور اهللا ينترش فيها.
ل  إذن؛ مـن هنا نعـرف أن اعرتافنا بوجود احلجـب يعترب أوّ

خطوة يف طريق إزاحتها بالتوبة واإلقبال عىل املعرفة احلقيقيّة.
بصائر وأحكام « 

مـن احلكمة معرفة ما جيمـع وما يفرق بني اخلالئق فإهنا عىل 
كثرهتـا تدلنا عىل وحدة خالقها ملا فيها من وحدة السـنن واألنظمة 

وما فيها من شواهد التقدير والتدبري.
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بني بصائر وحي السماء وثقافة األرض « 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !}
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

.{K J

***
عنـد التأمّل يف آيات الذكر احلكيـم، ولد مقارنتها بكل ما 
ا مهام.  ا ومائزً ا كبريً ة، من أفكار ورؤ، نجد فارقً يف الثقافـة البرشيّ
فبينـام الثقافة البرشيّة الوضعيّـة حتاول البحث عـن األنظمة الثابتة 
انية هتدي اإلنسـان  بنظام اخللق، نجد الثقافة القرآنية والبصائر الربّ

إىل حقيقة اهليمنة املبارشة للخالق عىل اخللق.
فلـامذا هذا االختـالف والتفاوت؟. وما هو السـبب يف أننا نجد 
د إىل التعابري واسـتخدام املفردات. فالثقافة البرشية عندما  التباين قد متدّ
ث عن يشء، تقول: هكذا تفعل الطبيعة، وهكذا هي الطبيعة،  تريد التحدّ
ث عن اليشء ذاته فتقول:  وهذا هو القانون. ولكن الثقافة القرآنية تتحدّ
هكذا فعل اهللا، وهكذا خلق، وهكذا أراد... حتى يف املسـائل التي تبدو 
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ية أخر؟. لنا أهنا من فعل الناس، أو هي نتيجة أسباب مادّ

من أخطاء الثقافة البشرّية
ل الـذي ابتدعـه الرب بال مثال سـابق  ا عـن اخللـق األوّ وبعيـدً
ا عامّ نجده مـن الطبيعة –حسـب التعبري  ث متهيـدً تـذ، دعنا نتحـدّ حيُ
الشـائع- مبـارشة، إذ نجد يف الطبيعـة أن هناك أنظمة ثابتـة، فيام هناك 
فجـوات يف تلـك األنظمـة بحيـث جيعـل التنبـؤ باملسـتقبل مـع تلـك 
الفجـوات مسـتعصيًا. فال أحد من العلـامء القدمـاء واملتأخرين يمكنه 
ة  التنبؤ باملسـتقبل مئـة باملئة، رغم توفّر وسـائل وآليـات القواعد العامّ
والكلّية؛ مثل االسـتقراء والتجارب. ولعلّ هذا اجلدل البرشي الواسع 
الذي يشمل كل حقول املعرفة دليل قاطع عىل أن العلم البرشي مل حيسم 
أمـره حتى اآلن فيـام يتصل بالقوانـني املطلقة.والسـبب أن أهم مناهج 
العلـم احلديث هو االسـتقراء، أو بتعبري آخر دراسـة مجلة من الظواهر 
ـة.. يبقى كل  واحلـوادث املتفرقـة، ثم جتميعهـا وحتويلها إىل قاعدة عامّ
ذلك رهني االحتامل. ومن ذلك، نظريّة االحتامالت، إذ ال تسـتطيع أن 

تعطينا الثقة الكافية، رغم أهنا قد تُوصل إىل نسبة عالية من الثقة.
ا طبيا ما،  فـإذا عرفنا أن أحدهم قد مـات بعد أن تناول عقارً
د  ا، إالَّ أننا ال نسـتطيع أن نتأكّ فبحثنـا، فوجدنا ظواهر مشـاهبة متامً
من السـبب احلقيقي للموت هو هذا العقار، ألن نظام االحتامالت 

ال يُوصل إىل حسم القاعدة بشكل هنائي.
فـإذا كنّا ال نحصل عـىل القاعدة من خالل الظواهر، فكيف 

لنا أن نقفز من الظواهر اجلزئية إىل القاعدة الكلّية؟.
ي وكبري يف املنطـق اليوناين الـذي يقول يف  وهذا إشـكال جـدّ
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كـرب قياسـه األسـايس: كل متغـريّ حادث؛ حيـث إن هـذا املنطق مل 
ث لنا عن كيفيّة اكتشافه هذا، ومن أين اكتشفه.. فإذا كان مصدره  يتحدّ
االسـتقراء، فإنّ االستقراء مل يشمل كل يشء. وإذا كان قد شمله فإننا 
ى بالتجريبي هو  لسنا بحاجة إىل منطق، علامً أن هذا املنطق الذي يسمّ
املعتمد اليوم يف العلوم احلديثة، مما أدّ بكافّة العلوم إىل معاناة الفراغ 
ة التي  ونه بالظواهر الشاذّ د للعلامء وجود ما يسمّ العلمي،حتى لقد تأكّ

جيهلون سبب حدوثها وحصوهلا يف خمتلف املجاالت.
ـدون أن الـدواء الفالين يقـوم بدور  - يؤكّ فاألطبـاء –مثـالً
د، ولكننـا نجد يف بعض األحيـان أنَّ الدواء نفسـه يقوم بدور  حمـدّ
ا أن  معاكـس، وال يُعرف سـبب ذلـك. ولذلك فقد أصبـح معروفً
ا عىل ما يقول، بل يضع نسـبة  دً الطبيب احلاذق ال يُعطي حكامً مؤكّ

من االحتامل يف البني.. هذا من الناحية املبدئية.
ومن ناحية أخر؛ فإن املعاجز التي وقعت عرب التاريخ، إنام 
م بال  تقع بصورة منتظمة، كالذي يشـفى من مرض الرسطان املتقدّ
يـة، وذلك بعد أن يلجأ إىل اهللا تعاىل ويستشـفع  دواء أو معاجلـة مادّ
بأحد األنبياء واألئمـة واألولياء. ومثل هذه احلالة من الكثرة ما ال 
يمكن إنكاره، مما يشري إىل أننا نجهل نظام اخللقة عىل سبيل اليقني، 
ا ال نعرفهـا، يف حـني جتد العلـامء يـزدادون يقينًا  وأن هنـاك أسـبابً

ا بعد يوم. بوجودها –عىل سبيل اإلمجال– يومً
منـا – نجدهـا يف حياتنـا وتتناقلها  وهـذه الظاهـرة –كام قدّ
ل  األلسـن، باإلضافة إىل ما نؤمن به نحن املؤمنني يف تارخينا، كتحوّ
ل العصا ثعبانًا  ا عىل النبـي إبراهيم C، أو حتوّ ا وسـالمً النار بردً
 ،C أو إحياء املوتى من قبل النبي عيسى ،C بيد النبي موسى
وغري ذلك من احلـوادث التارخييّة، والتي ما تزال تقع نظائرها عىل 
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ا بقوانني ثابتة. مشهد من الناس، مما يثبت أن الطبيعة ال تُدار دومً
لنا يف العمق الفلسفي، وبحثنا موضوع وجود خالق  ا إذا توغّ أمّ
هلذا الكون؛ فإننا نعرف من خالل احلكمة أن هلذا الكون بداية، حيث 
انعدام الطاقة قبل نشوئه، ومن خالل عرشات األدلّة التي نسوقها يف 
بيان أن اهللا سـبحانه وتعاىل هو الذي أنشـأ وخلق وابتكر. بمعنى: أن 
ته.  ة وعلامً وأسـامء حسـنى وراء هذا اخللق برمّ ة وقدرة وعزّ هناك قوّ
ا ثابتًا حتى لد الذيـن حيملون راية  وقـد أصبحت هذه احلقيقة أمـرً
ا،  اإلحلاد يف العامل، إذ كل إنسان يعرف بوجدانه أن لكل خملوق خالقً
وكل إنسـان يعرف ربّه عىل وجه اليقـني حينام يقع يف مأزق حرج، ال 

. سيّام بعد أن تتقطّع به السبل ويعجز عن إجياد حلّ
ال ملا يشاء،  ا، فإن خالقه –وهو فعّ فإذا كان هذا الكون خملوقً
ودليل خلقه قدرته وإرادته– هل اعرتاه ضعف أو بخل أو عجز؟. 

أي: هل شاخت قدرته؟.
ره، ألن القدرة تتجىلّ يف هذا الكون،  كال؛ هذا ما ال يمكن تصوّ

ر بتوقّفها مع كوهنا ال هنائية؟. وهي قدرة ال هنائية، فكيف لنا أن نفكّ
وبتعبري آخر؛ إن القـدرة التي كانت وراء هذا اخللق العظيم 
هي ذاهتا القدرة التي هتيمن عىل عرش العامل وتدبره، ألننا ال يمكننا 

القول بفنائها أو ضعفها.

جرمية عقائدية
ال ملا يشاء، ونصل إىل عقم املقولة  هنا؛ نصل إىل أن اخلالق فعّ
لَّت؟ وملاذا  ـة بأن يد اهللا مغلولة. إهنـا كانت مطلقة، فمتى غُ اليهوديّ
لَّـت؟ بل {« ¼ ½ ¾ ¿À} إذ املقولة الباطلة بالنسـبة إىل  غُ
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ا، قد انعكسـت عليهم، وانغلقوا عىل أنفسهم  ال القادر أبدً اهللا الفعّ
.(١){Æ Å Ä Ã Â Á} ..وطردوا من رمحة اهللا

بىل؛ إن إيامننا باهللا وبأسـامئه احلسنى، إيامن منطلق من رؤيتنا 
هنا إىل  ونظرتنـا إىل اخلالئـق العجيبـة، ومن نـداء فطرتنا التـي توجّ
ال ملا يشـاء، وأنه إله حي قيّوم، ال تأخذه سـنة وال  القول بأن اهللا فعّ

نوم وال يعرتيه ضعف أو حيدده حد حمدود.
ـة اليهود، التي تسـلّلت –مع األسـف– إىل بعض  ـا نظريّ أمّ
عي اإلسـالم، وقال هبا كثري من الفالسفة الفرنسيني، فهي تشري  مدّ
ة  إىل أن اهللا سـبحانه وتعاىل قد خلق اخللق كام السـاعة فشـحنه بقوّ
ميكانيكيّـة، ثـم وضعه جانبًا، حيث بدأ به يـوم األحد وأمته يف يوم 

اجلمعة، ثم ذهب يف السبت إىل نوم وراحة!!.
يل– نتسـاءل: ملاذا ال يطَّـرد اخللل عىل هذه  ولكننـا –كردٍّ أوّ

الساعة، وملاذا ال تزيد يف احلركة أو تنقص؟!.
ا الفيلسوف الفرنيس اآلخر؛ فيقول: إنّ الفلسفة عرضت  أمّ
ل يف شـؤون الكـون، وذلك بعد أن  ا ميتًا؛ ال يتدخّ عـىل النـاس إهلـً

ل. ه يف التدخّ أصبحت يده مغلولة، وتنازل عن حقّ
ر ويُقـدّس عند كثريين:  قدّ فيام يقول فيلسـوف مسـلم ممن يُ
ة  إن اهللا ال يعرف، أو ال شـأن له باألشـياء الصغرية، ومعرفته خاصّ

باألشياء الكبرية!!.
أيـام  –يف  الغـرب  يف  امللحـدة  العلامنيـة  النظريـة  تنشـأ  ومل 
االنقالب عىل الكنيسـة– إالَّ بسـبب مثل هـذه األطروحة اخلاطئة 

(١) سورة املائدة، آية: ٦٤.
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التـي افتعلها الفالسـفة بخصوص نشـأة الكون؛ فقالـت العلامنية 
بإخراج الربّ من احلياة اإلنسانية وإنكاره.

ـا مـن الدين  فـكان موقـف العلامنيـة املضـاد للديـن، موقفً
ـا؛ ذلك  املصطنـع الـذي حيمل يف طياته إشـكاالت ال حتىص أساسً

الدين الذي يؤمن بالثالوث الذي يقول قسم من أتباعه: 
إن الديـن غـري العقل، وإنام هو إرادة القسـيس، غافلني 
ا، إذ كيف إلنسـان أن  عن أن العقل ال يمكن إلغاؤه أبدً

يعرتف بيشء دون أن يستخدم عقله.
ا، إذ  ـا يف الرؤيـة القرآنيـة، فنجد العكـس متامً أمّ
نالحـظ كل يشء عليـه أثر الرمحن، بـل إن كل يشء من 
اخللق هـو آية من آياته.وحتى حـركات الزمن، إنام هي 

من صنع الرب وتدبريه.
 {,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !  }
حيث ال ينقص النهار وال يزداد بذاته، وكذلك شأن الليل، إنام اهللا 

هو الذي يسيطر عىل حركتهام.
{- . /} إذ ال يمكن للشـمس أَالَّ ترشق أو 
ال تغيـب إالَّ بـإذن اهللا، رغم أننـا ال نعرف كيفيّة وطبيعة السـيطرة 
انيـة عـىل الشـمس أو القمـر، اللّهـم إالَّ مـا نعرفه مـن قوانني  الربّ
الضوء أو اجلاذبية، وهي أمور سـطحية للغاية بالقياس إىل األرسار 

اإلهليّة.
ر  0 1 2 3 4} أي كل يشء حمكـوم بأجل مقدّ }
ا خملوقات هللا تعاىل. فهو الذي بدأها،  ومرسوم، لكون األشياء مجيعً

وهو الذي ينهيها.

ــة القرآنية،   » يف الرؤي
عليه  شيء  كل  نالحظ 
ــر الرمحن، بل إن كل  أث
شيء من اخللق هو آية 
من آياته.وحىت حركات 
من  ــي  ه إمنا  ــن،  الزم

صنع الرب وتدبريه.
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وحينـام ننظـر إىل الطبيعـة من هـذه الزاوية نعـرف: {5 
ا عىل الكلّيات فقط، بل  76 8 9} إذ علمـه ليس مقترصً
ا، حتى الورقة من شـجرة  ا كان أو صغريً هـو عامل بكل يشء؛ كبـريً
يف غابة يعلم الرب أجلها، وإذا سـقطت فإنام سـقطت بارادة رهبا، 

ويعلم سبحانه كل ذلك ألنه حميط بكل يشء.
، ولو  {; > = < ?} ولواله ألصبح كل يشء باطالً
أننا حذفنا املعرفة باهللا سبحانه وتعاىل من منظومة معارفنا، الهنارت 

كل املعارف، ألن كل يشء يبدأ به، وينتهي إليه.
{ @ E D C B A} فـام خـال اهللا باطـل، ألنـه غري 
متعلّق به سـبحانه وتعاىل. فاألصنـام باطلة ألهنا ال ترض وال تنفع، 
وهي باطلة ألن أمرها بيد رهبا، وهي باطلة ألهنا زائلة، فأين الالت 
بدوا   وأين مناة الثالثة األخر، وأين الفراعنة الذين عُ زّ وإين العُ

من دون اهللا؟.
يف حني أن اهللا حي قيوم تدعوه فيُجيب دعاءك وإليه املصري.

بصائر وأحكام « 

حسـب بصائـر الوحـي كل يشء آية تدلنا عـىل تقدير الرب 
وخلقـه وتدبريه املبارش، وحتى حركة الزمـان آية من آيات الرمحن 
ا وعلـامً وهيمنـةً عـىل كل يشء، فهـو األول  املحيـط قـدرةً وتدبـريً

واآلخر والظاهر والباطن.
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احلكمة ومعرفة احلق « 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;}
.{K J I H G F E

***
رنا بالتمييز بني احلقّ  ؟ بل ما هو الباطل؟ وهل فكّ ما هو احلقّ
والباطل؟ ثم إذا عرفنا احلقّ والباطل، فام هي قيمة هذه املعرفة عىل 
ق لنفسـه التكامل  صعيـد احلكمـة؟ بمعنى: كيف لإلنسـان أن حيقّ

الذي يصل إليه احلكامء من خالل معرفة احلقّ والباطل؟.
ن من اإلجابة عنها فيام  ة جدا، نرجو أن نتمكّ هذه أسئلة هامّ

ييل من البحث.

حقيقة الباطل
ـا الباطـل؛ فهو ما ال شـأن له بتحقيق األهداف السـامية،  أمّ
ال سـيّام وأن األمر األهم لد كل إنسـان بلوغ اهلدف الذي يضعه 
لنفسـه، إذ من طبعه أن يكره اخلسـارة، وال يريد أن يفرط بطاقاته، 

م والفوز. بمقدار ما يريد حلياته التقدّ
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، ولكنّها  ا وخياالً إذن؛ فالباطل حالة موجوده، وليست فراغً
تعجز عن حتقيق غايات اإلنسان النبيلة.

فالطاغـوت مثالً شـأن باطل؛ ألن دولـة الطاغوت ال حتقق 
ية. أهداف اإلنسان، كالتمتّع باألمن والعدل والرفاه واحلرّ

ا؛ وذلك حينام يتناوله اإلنسـان  والطعام قد يكون باطالً أيضً
ه يف بعض احلاالت؛ فهو طعام باطل فاسد. فال ينفعه، بل قد يرضّ

وقـد يكون البـن آدم صديق، ولكنّه باطـل، من حيث عدم 
وجـود القدرة فيه عىل حتقيق معنـى الصداقة وأبعادها. وإنام تكون 
الصداقة شـأنًا حقـا، حينام تتحقق أهدافهـا الطبيعيّة؛ إذ اهلدف من 
الصديق أن يصدق صاحبه يف املواقف، فينرصه وال خيذله، وحيفظه 

يف الغيب فال خيونه، ويكون له كام املرآة التي ال تعرف الغش.
ه بالدعاء  ودعوة اإلنسان قد تكون باطلة، وذلك حني يتوجّ
 : إىل صنـم ال يسـمع وال يسـتجيب. ومـن هنا ورد قوله عـزّ وجلّ

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  "  !}
.(١){= < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 0

ن حقا، وال  فهـذه الدعوة دعوة باطلة، وهـي عمل ال يتضمّ
يُعربّ عن يشء من احلق.

وعـربّ عـن الباطـل بأنـه ما ال قـدرة له عـىل حتقيـق أهداف 
اإلنسان، ألن واقع اإلنسان وجوهره –يف الغالب– يتطلّع إىل حتقيق 
ا– خيتار  أهداف سليمة ومرشوعة ومباحة، ولكنّه –يف الغالب أيضً
الطريق اخلاطئ والوسـيلة الباطلة. فاإلنسـان يريد حتقيق مصلحته 

(١) سورة الرعد، آية: ١٤.
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م والرفاه  وضامهنـا، وهذه اإلرادة والنيّة أمر مـرشوع. أو يريد التقدّ
ة والغنى والدنيا واآلخرة، وهذه كلّها أهداف غري  واألمـن والصحّ

باطلة.

جوهر احلق
ي  مّ ا احلق؛ فهو كل ما يف العامل املحيط باإلنسـان، إالَّ ما سُ أمّ
؛ أي أننا إذا جتاوزنا الباطل وجتاوزنا الوسـائل العاجزة وغري  باطالً
املناسـبة لتحقيق األهداف املرشوعة، سـنصل إىل احلـق ونراه رأيَ 

العني.
فاحلق هو اهللا، ولإلنسـان أن ير ربّـه بعني بصريته. واحلق 
هـو سـنن اهللا، واحلق هو أوليـاء اهللا. واحلق ما ينتهـي باملرء إىل ربّه 
ة  املتعال؛ بمعنى ما جيعل اإلنسـان حتت مظلّـة الرمحة والعلم والعزّ
والنعيم اإلهلي. وليس ربّ العاملني سبحانه وتعاىل جسامً حتى يصل 
إليـه املخلوق ماديا ويقرتب منه جغرافيا، وإنام يقرتب املخلوق من 

خالقه حينام يكون يف إطار أسامئه احلسنى.
وتنعكّس هذه املعرفة يف حال كوهنا معرفة دقيقة 
للحق من الباطل، بشكل أو بآخر عىل روح اإلنسان يف 
ق املرء يف ظلّها أهدافه السامية من  صورة حكمة؛ إذ حيقّ
الطـرق املرشوعة والنزهية واآلمنة والرسيعة. بمعنى أن 
احلكمة يناهلا الفرد حينام تتوافّر له القدرة عىل معرفة أي 
الطرق يسـلك، ثم يلتـزم بمعرفته تلـك وخيتار الطريق 
لـه عـىل مـا سـواه؛ فـإذا وصـل النقطة  السـوي ويفضّ

الصحيحـة عند هنايـة الطريق، فهـو حكيم. وهـذه احلقيقة تصلح 
مقياساً يف مجيع شؤون احلياة.

 » الباطل حالة موجوده، 
ــت فراًغا وخياًال،  وليس
ــن  ع ــز  تعج ــا  ولكّنه
ــان  اإلنس غايات  حتقيق 
ــوت  فالطــاغ ــة.  النبيل
ــل؛ ألن  ــأن باط مثًال ش
ــة الطاغوت ال حتقق  دول

أهداف اإلنسان.
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فاحلكمة إذن؛ هي التفكري الدائم فيام هو احلق، وهي التفكري 
الدائم يف كيفيّة حتقيق األهداف املرشوعة بالطرق املمتازة.

نا سـبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكريمة، يقول: ﴿;﴾  ربّ
إشـارة إىل أن مـا جتده –يا ابن آدم– يف العـامل املحيط بك من أن اهللا 
ر الشمس  يولج الليل يف النهار ويولج النهار يف الليل، وأنه قد سخّ
ى، وأن اهللا عليـم بام  والقمـر، وأن كل يشء ينتهـي إىل أجـل مسـمّ
يعملـه الناس... كل هذه البصائر البـدّ أن تنعكس عندك يف نتيجة 

. واحدة، وهي أن تعرف أن اهللا هو احلقّ
أي أنك –أهيا اإلنسان– إذا أردت الكامل وحتقيق األهداف 
املرشوعـة، وأن تصـل إىل معدن احلكمة، فالبدّ لـك أن تقرتب إىل 
اهللا تبارك وتعاىل، وتسمع وصاياه وتعمل بأوامره؛ ألنه 
هـو احلاكم دون غريه، وهو املهيمن عىل أمر السـاموات 
السـاموات  حلركـة  ـا  خالفً مشـيت  إذا  ـا  أمّ واألرض. 
واألرض، وسـعيت بالضـد ملـا الوجـود حمكـوم به من 

سنن، فإنك لن تصل إىل األهداف.
.{? > = < ;} -١

فـإذن؛ مـادام اهللا هـو احلـق، فـام حكـم البقيّـة 
سواه؟.

البقيّة هي الدعوات واملبادئ واملدارس الفلسفية واالجتامعية 
واالقتصاديـة، وهذه األنظمة، وهي كلّها باطلة إذا مل تكن تسـري يف 
، وال تتبع هـداه، ومل تكن ضمن إطار التوحيد  طريـق اهللا عزّ وجلّ

واحلاكمية واهليمنة اإلهلية عىل الكون. 

ــو كل ما يف  ــق؛ ه  » احل
ــان،  باإلنس املحيط  العامل 
ــّمي باطًال؛ أي  ــا ُس إالَّ م
ــا الباطل  ــا إذا جتاوزن أنن
ــائل العاجزة وغري  والوس
املناسبة لتحقيق األهداف 
إىل  ــنصل  س ــروعة،  املش

احلق ونراه رأَي العني.
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.{E D CB A @} -٢
– باطلـة، ألهنـا تعجـز عن حتقيـق يشء،  فاألصنـام –مثـالً
اللّهم إالَّ إبعاد اإلنسـان عن ربّه. والواقع، أن األصنام مغلوبة عىل 
أمرها، وإنام اإلنسان هو من يبتعد بإرادته عن خالقه، بعبادته لتلك 
األحجـار الصـامء، كـام أن تلك العبـادة تبعث عىل مخولـه الفكري 

 A @ ? > =} :ومجـوده احليـايت، وقـد قـال سـبحانه
.(١){K J I H G F E D C B

وممـا ذكـره التاريخ لنـا أن أهل الطائف فاوضوا رسـول اهللا 
، ليعبدوا ربّ العاملني  K عىل أن يسمح هلم بعبادة أصنامهم سنةً

.K سنةً مثلها، فرفض النبي
فقالـوا لـه: إذا كنـت ترفـض أن تعبـد أصنامنا، فاقبـل بأَالَّ 
نعبدهـا نحن، ولكن رشيطة أن ترتك األصنام لشـأهنا وال حتطّمها. 
ا لزوم حتطيم األصنام  دً فرفـض النبي K رأهيم اآلخر هذا، مؤكّ
التي كانت يف الطائف، حتى أذعنوا يف هناية املطاف ألمر حتطيمها، 
عىل أَالَّ يقوموا بذلك بأنفسـهم، ملا كانوا يعتقدون من النحس فيها 
ا ليحطموها،  واخلوف من عاقبة حتطيـم األصنام. فبعث النبي وفدً
ا من  ففعلـوا ذلك، يف حني كان أهل الطائف –ترتعد فرائصم خوفً
عواقب ذلك-، ولكن تم حتطيم األصنام ومل حيدث يشء مما خافوا 

منه.
ثـم إنّ النبـيّ K محـل أمـري املؤمنـني C عـىل كتفيـه 
الرشيفتني ليحطّـم األصنام التي كانت يف جوف الكعبة، ومل حيمل 
حقة أن عليا هـو األكثر جدارة  غـريه، ليبنيّ للناس ولألجيـال الالَّ

(١) سورة يس، آية: ٧٤ - ٧٥.
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هبـذا الرشف، وأن آخرين ال يزالون مشـوبة قلوهبـم بحب الصنم 
وباخلوف منه.

وكـام أن األصنـام احلجرية عديمة الفائـدة، كذلك األصنام 
ـة ال تنفـع وال ترض، وجيهل اخلائفون مـن احلاكم الطاغوت  البرشيّ
ة إنام هو آت من  أنـه أضعف منهـم، وأن ما لديه من قـوّ
. فهو يسـتفيد مـن ضعف الناس،  خوفهـم أياه ليس إالَّ
قهـم وتشـتت آرائهـم، وبالتـايل، فـإن الطاغـوت  وتفرُّ
ق شـيئًا، مـع امتالكه  باطـل، ومـادام باطـالً فإنه ال حيقّ
ا ألنه ال  األسـلحة واألموال، إالَّ أنه يبقى باطـالً ضعيفً
حيقـق أهـداف األمة وتطلعاهتـا من السـلطة، وأن قوته 

كامنة يف ضعف الناس.
ا  فيـام الناس جيـرون وراء املبـادئ واألفكار خوفً

ا ساميًا.  ا، وكلّها باطلة، ألهنا ال حتقق هدفً وطمعً
{ @ D C B A} أي: من دون اهللا. وهذه الكلمة ذات 

أفقني خمتلفني: 
ألـف: ما يُدعى يف سـبيل اهللا وإىل اهللا سـبحانه، مثل الدعوة 
إىل كتاب اهللا وإىل رسـوله K وأوصياء رسوله A وتوابعهم 
والدعاة، وحتى من رسـالة تدعو اهللا حتى لو كانت ضمن مراتب؛ 
أي مرتبة اهللا والرسـول واإلمـام والفقيه والداعيـة إىل اهللا واملؤمن 
الصالـح، وهكذا الصحيفة الرسـالية الداعية إىل اهللا، وهكذا القناة 

التلفزيونية والكتاب املهذب.. وكل يشء ينتهي إىل سبيل اهللا.
باء: ما كان من دون اهللا، فهو كله باطل، وما مل يقع يف رصاط 

ربّ العاملني فهو باطل حمض.

ــال  الكم أردت  إذا   « 
ــداف  ــق األهــ وحتقــي
املشروعة، وأن تصل إىل 
ــة، فالبّد  ــدن احلكم مع
ــرب إىل اهللا  ــك أن تقت ل
ــمع  وتس وتعاىل،  تبارك 
وصاياه وتعمل بأوامره.
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وال فرق يف الدعوة إىل اهللا أو ما سـواه بني العقيدة والعمل، 
ألن مـا يسـتحق أن يطلـق عليـه اسـم العقيـدة، هي تلـك العقيدة 

الراسخة التي تنعكس يف السلوك.
إن احلكمـة تقتـيض أن نختـار الوسـائل الصحيحـة، وهي 

 C B A @ ? > = < ;} :ليسـت إالَّ ما أمر هبا اهللا تعـاىل
.{J I H G F E D

جب عن ربّه بواسـطة  واملشـكلة الكرب لإلنسـان أنـه حيُ
خملوقـات اهللا؛ فهـو يـر اجلبل فينبهـر بضخامته، ويـر البحر 
ة ضوئها،  ب من قوّ فيُؤخذ باتساعه وعمقه، وير الشمس فيتعجّ
والقمر فينبهر بجامله... فيام كان عليه أن يستثمر عقله وذكاءه ولو 
؛ ألن القليل يكفيه ليعرف أن للجبل والبحر وكل الساموات  قليالً
ا ومهينًا. بل وما الداعي ليحكم املرء عىل  رً ـا ومدبّ واألرض خالقً
نفسـه بالتصاغر حني يشغل نفسـه باملخلوق دون اخلالق، وحني 

يغفـل أو يتغافل عـن أن مجيع املخلوقات مسـخرات 
ه إالَّ بإذن اخلالق  خلدمتـه هو، وأهنا ال تنفعه وال تـرضّ

الكبري؟!.
.{J I H G F} -٣

ة  فـإذا كان اإلنسـان حيب العلـو ويرغـب بالعزّ
ويطمـح إىل التكامل والتسـامي، فليقصد اهللا سـبحانه 
وتعـاىل، ألنـه هـو العـيلّ بذاتـه، وهـو الفيـاض بكرمه 
وعطائـه، وهو الكبـري حقا بحيـث يتصاغر يف حرضته 

كل يشء. فلـامذا خيتار ابن آدم السـافل عـىل العيل، والضئيل احلقري 
عىل العظيم الكبري.

ــام  األصن أن  ــا  كم  « 
ــة عدمية الفائدة،  احلجري
ــرّية التنفع  ــك البش كذل
ــل  وجيه ــر،  تض وال 
ــن الطاغوت  اخلائفون م
أنه أضعف منهم، وأن ما 
ــه من قّوة إمنا هو آت  لدي
. من خوفهم أياه ليس إالَّ
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دعوة مساوية لالرتقاء
هنا نجد فلسـفة اإلسـالم احلقيقيّة تعتمد عىل رفع اإلنسـان 
من مسـتو اخلضوع للمخلوق إىل مستو التواصل مع أسامء اهللا 

احلسنى.
وامللفـت للنظر أن ابـن آدم حني خيضع للمخلوقات ويصل 
بـه األمر إىل عبادة بعضها؛ مثل الشـمس والقمر والبحر واحلجر.. 
مه اهللا به، وهو  فإنه يف احلقيقة يتنازل هلا عن هويته كإنسان، وعامّ كرّ
ره  ْ يُسـخر له املخلوقات ومل يسخّ ملَ لق يف أحسـن تقويم، أَوَ الذي خُ
– وهـي احليـوان الوديعة  هلـا؟ فكيف يعبـد اإلنسـان بقرة –مثـالً
علت لتسـقي ابن آدم وتطعمه من لبنها السـائغ  احللـوب، والتي جُ
ومـن حلمهـا وتعينـه عـىل حراثـة األرض؟! وكيف لـه أن يعكس 
له ألن يرتقي إىل ما هو أعىل  احلقيقـة، فيام اهللا جعله أرقى منها، وأهّ

من مستو املالئكة؟.
ث وال حرج، إذ صار اإلنسان يستثمره  ا عبادة املال، فحدِّ أمّ

املال بدالً من استثامره له.
وهنـاك من يعبـد زوجة مجيلـة أصبحت مسـيطرة عليه كل 

ي من أجلها بدينه وحياته وكل قيمه. السيطرة، فإذا به يضحّ

عقىب عبد الطاغوت
ومن الناس من عبد حاكامً سياسـيا، غري آبهٍ بضالله وفسـقه 

وإجرامه.. والقصة التالية مثل لذلك.
انَ  : «كَ الَ نا- قَ سِ انَ مُ كَ يُّ -وَ ـابُورِ ازُ النَّيْسَ بَزَّ بَيْدُ اهللا الْ  عُ وَ رَ
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يْهِ يفِ  لْتُ إِلَ حَ ، فَرَ لَةٌ امَ عَ ِّ مُ بَةَ الطَّائِيِّ الطُّويسِ طَ َيْدِ بْنِ قَحْ َ محُ بَنيْ ي وَ يْنـِ بَ
َّ ثِيَابُ  يلَ عَ قْتِ وَ ينِ لِلْوَ َ رضَ ـتَحْ ي فَاسْ ومِ ُ قُدُ ربَ هُ خَ بَلَغَ ، فَ امِ َيَّ ـضِ األْ بَعْ

 . رِ ةِ الظُّهْ الَ قْتِ صَ انَ وَ ضَ مَ رِ رَ هْ لِكَ يفِ شَ ذَ ا، وَ هَ ْ ريِّ ْ أُغَ رِ ملَ فَ السَّ
يْهِ  لَ تُ عَ ـلَّمْ ، فَسَ ي فِيهِ املَاءُ ْرِ يْتٍ جيَ تُهُ يفِ بَ يْ أَ ، رَ يْهِ لْتُ إِلَ امَّ دَخَ لَ فَ
 ، يَّ دَ لْتُ يَ سَ ينِ فَغَ رَ مَّ أَمَ . ثُ هِ يْ دَ لَ يَ سَ يقٍ فَغَ رِ إِبْ تٍ وَ َ بِطَسْ أُيتِ ، فَ تُ لَسْ جَ وَ
مَّ  . ثُ انَ ضَ مَ رِ رَ هْ أَينِّ يفِ شَ ائِمٌ وَ نِّي أَينِّ صَ بَ عَ هَ ذَ ، وَ ةُ تِ املَائِدَ َ رضِ أُحْ وَ

ي. تُ يَدِ كْ سَ أَمْ تُ فَ رْ كَ ذَ
؟. لُ أْكُ ا لَكَ الَ تَ : مَ َيْدٌ الَ يلِ محُ قَ فَ

الَ يبِ  يضٍ وَ رِ تُ بِمَ لَسْ ، وَ انَ ضَ مَ رُ رَ هْ ا شَ ذَ ؛ هَ ريُ َمِ َا األْ لْتُ أَهيُّ قُ فَ
بُ  ةٌ تُوجِ لَّ لِكَ أَوْ عِ رٌ يفِ ذَ ـذْ هُ عُ ريَ لَ َمِ لَّ األْ عَ لَ ، وَ فْطَارَ ِ بُ اإلْ ـةٌ تُوجِ لَّ عِ

؟!. فْطَارَ ِ اإلْ
مَّ  . ثُ نِ بَدَ يحُ الْ حِ إِينِّ لَصَ ، وَ فْطَـارَ ِ بُ اإلْ ـةٌ تُوجِ لَّ ا يبِ عِ : مَ ـالَ قَ فَ

ى. بَكَ يْنَاهُ وَ تْ عَ عَ مَ دَ
؟. ريُ َمِ َا األْ بْكِيكَ أَهيُّ ا يُ : مَ هِ امِ نْ طَعَ غَ مِ رَ ا فَ مَ دَ هُ بَعْ لْتُ لَ قُ فَ

نِهِ بِطُوسَ يفِ بَعْضِ  وْ قْـتَ كَ ـيدُ وَ شِ ونُ الرَّ ارُ َّ هَ ذَ إِيلَ فَ : أَنْ الَ قَ فَ
دُ  تَّقِ ةً تَ عَ ـمْ هِ شَ يْ دَ َ يَ أَيْتُ بَـنيْ ، رَ يْهِ لَ لْـتُ عَ خَ لَـامَّ دَ . فَ ـبْ : أَنْ أَجِ يْـلِ اللَّ
 ، هِ يْ دَ َ يَ تُ بَنيْ امَّ قُمْ لَ . فَ اقِفٌ ادِمٌ وَ هِ خَ يْ دَ َ يَ بَنيْ ، وَ لُوالً سْ َ مَ رضِ يْفاً أُحْ سَ وَ

؟. نِنيَ مِ ريِ املُؤْ َمِ تُكَ ألِ يْفَ طَاعَ : كَ الَ قَ َّ فَ هُ إِيلَ أْسَ عَ رَ فَ رَ
. املَالِ سِ وَ : بِالنَّفْ لْتُ قُ فَ

تَّى  يلِ حَ نْزِ بَثْ يفِ مَ لَـمْ أَلْ . فَ افِ َ نْرصِ مَّ أَذِنَ يلِ يفِ االِ ، ثُ قَ أَطْـرَ فَ
. نِنيَ مِ ريَ املُؤْ بْ أَمِ : أَجِ الَ قَ ، وَ َّ ولُ إِيلَ سُ ادَ الرَّ عَ
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 ، تْيلِ ىلَ قَ مَ عَ زَ ـدْ عَ ونَ قَ افُ أَنْ يَكُ : إِنَّا هللاِ، أَخَ ـيسِ لْـتُ يفِ نَفْ قُ فَ
 : الَ قَ َّ فَ هُ إِيلَ أْسَ عَ رَ فَ رَ هِ فَ يْ دَ ِ يَ تُ إِىلَ بَنيْ دْ نِّي. فَعُ يَا مِ تَحْ آينِ اسْ ا رَ مَّ هُ لَ إِنَّ وَ

؟. نِنيَ مِ ريِ املُؤْ َمِ تُكَ ألِ يْفَ طَاعَ كَ
مَّ  كاً، ثُ احِ ـمَ ضَ تَبَسَّ . فَ دِ لَ وَ الْ لِ وَ َهْ األْ املَالِ وَ سِ وَ : بِالنَّفْ لْـتُ قُ فَ

. افِ َ نْرصِ أَذِنَ يلِ يفِ االِ
بْ  : أَجِ الَ قَ ، فَ َّ ـولُ إِيلَ سُ ادَ الرَّ بَثْ أَنْ عَ ْ أَلْ ، ملَ يلِ نْزِ لْتُ مَ امَّ دَخَ لَ فَ
 َّ ـهُ إِيلَ أْسَ عَ رَ فَ رَ الِهِ فَ ىلَ حَ وَ عَ هُ ، وَ هِ يْ دَ َ يَ تُ بَـنيْ ْ رضَ . فَحَ نِنيَ مِ ـريَ املُؤْ أَمِ

؟. نِنيَ مِ ريِ املُؤْ َمِ تُكَ ألِ يْفَ طَاعَ : كَ الَ قَ فَ
مَّ  ، ثُ كَ حِ . فَضَ ينِ الدِّ دِ وَ لَ وَ الْ لِ وَ َهْ األْ املَالِ وَ سِ وَ : بِالنَّفْ لْتُ قُ فَ

. َادِمُ ا اخلْ ذَ كَ بِهِ هَ رُ أْمُ ا يَ تَثِلْ مَ امْ يْفَ وَ ا السَّ ذَ ذْ هَ : خُ الَ يلِ قَ
يْتٍ  ـاءَ يبِ إِىلَ بَ جَ ، وَ نِيـهِ لَ نَاوَ ـيْفَ وَ ادِمُ السَّ ـَ لَ اخلْ اوَ تَنـَ : فَ ـالَ قَ
َا  اهبُ يُـوتٍ أَبْوَ ةُ بُ ثَ ثَالَ ، وَ ـطِهِ سَ ا فِيهِ بِئْـرٌ يفِ وَ ـإِذَ ، فَ ـهُ تَحَ فَ لَـقٌ فَ غْ ـهُ مُ ابُ بَ
ورُ  عُ مُ الشُّ يْهِ لَ سـاً عَ ونَ نَفْ ُ ا فِيهِ عِرشْ إِذَ ا، فَ نْهَ يْتٍ مِ تَحَ بَابَ بَ فَ ، فَ ةٌ قَ لَ غْ مُ

. ونَ يَّدُ قَ بَّانٌ مُ شُ ولٌ وَ هُ كُ يُوخٌ وَ ائِبُ شُ وَ الذَّ وَ
مْ  لُّهُ انُوا كُ كَ ، وَ ءِ الَ ؤُ تْـلِ هَ كَ بِقَ رُ أْمُ نِنيَ يَ مِ ريَ املُؤْ : إِنَّ أَمِ ـالَ يلِ قَ فَ
دَ  عْ داً بَ احِ َّ وَ جُ إِيلَ ْـرِ ـلَ خيُ عَ ةَ B، فَجَ فَاطِمَ ٍّ وَ ـيلِ دِ عَ لْ ـنْ وُ ـةً مِ يَّ لَوِ عَ
مْ  ـادِهِ سَ مَى بِأَجْ مَّ رَ . ثُ مْ هِ رِ ىلَ آخِ يْتُ عَ تَّى أَتَ ، حَ هُ نُقَ بُ عُ ِ دٍ فَأَرضْ احِ وَ

. بِئْرِ مْ يفِ تِلْكَ الْ هِ وسِ ؤُ رُ وَ
نَ  سـاً مِ ونَ نَفْ ُ ا فِيهِ أَيْضـاً عِرشْ ـإِذَ ، فَ رَ يْـتٍ آخَ تَـحَ بَابَ بَ ثُـمَّ فَ
ريَ  : إِنَّ أَمِ ـالَ يلِ قَ . فَ ونَ يَّـدُ قَ ـةَ B مُ فَاطِمَ ٍّ وَ يلِ ـدِ عَ لْ ـنْ وُ ـةِ مِ يَّ لَوِ عَ الْ
دٍ  احِ دَ وَ عْ ـداً بَ احِ َّ وَ جُ إِيلَ ْـرِ لَ خيُ عَ . فَجَ ءِ الَ ـؤُ تْلِ هَ كَ بِقَ ـرُ أْمُ نيَ يَ نـِ مِ املُؤْ
مَّ  ، ثُ مْ هِ رِ ىلَ آخِ يْتُ عَ تَّى أَتَ . حَ بِئْرِ ي بِهِ يفِ تِلْكَ الْ مِ رْ يَ ، وَ هُ نُقَ بُ عُ ِ فَأَرضْ
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 ٍّ يلِ دِ عَ لْ نْ وُ سـاً مِ ونَ نَفْ ُ مْ عِرشْ ثْلُهُ ا فِيهِ مِ إِذَ ، فَ بَيْتِ الثَّالِثِ تَـحَ بَابَ الْ فَ
ريَ  : إِنَّ أَمِ الَ يلِ قَ ائِبُ فَ وَ الذَّ ورُ وَ ـعُ مُ الشُّ يْهِ لَ ونَ عَ يَّدُ قَ ةَ B مُ فَاطِمَ وَ
دَ  عْ داً بَ احِ َّ وَ جُ إِيلَ ْـرِ لَ خيُ عَ . فَجَ ءِ أَيْضاً الَ ؤُ تُلَ هَ قْ كَ أَنْ تَ ـرُ أْمُ نيَ يَ نـِ مِ املُؤْ
ـعَ  ىلَ تِسْ يْتُ عَ تَّى أَتَ . حَ بِئْرِ ي بِهِ يفِ تِلْكَ الْ مِ ْ ، فَريَ هُ نُقَ بُ عُ ِ دٍ فَأَرضْ احِ وَ

. رٌ عْ يْهِ شَ لَ مْ عَ نْهُ يْخٌ مِ يَ شَ قِ بَ مْ وَ نْهُ ساً مِ ةَ نَفْ َ رشْ عَ
تَ  مْ دِ ا قَ ةِ إِذَ يَامَ قِ مَ الْ وْ رٍ لَكَ يَ ذْ ؛ أَيُّ عُ ومُ شُ ا مَ با لَكَ يَ : تَ الَ يلِ قَ فَ
دْ  ساً، قَ تِّنيَ نَفْ هِ سِ دِ الَ نْ أَوْ تَلْتَ مِ دْ قَ قَ ـولِ اهللا K، وَ سُ نَا رَ دِّ ىلَ جَ عَ

ةُ B؟. فَاطِمَ ٌّ وَ يلِ مْ عَ هُ دَ لَ وَ
باً  ضَ غْ َادِمُ مُ َّ اخلْ رَ إِيلَ نَظَ ، فَ ائِيصِ رَ تْ فَ دَ تَعَ ارْ ي، وَ تْ يَدِ شَ تَعَ ارْ فَ
هِ يفِ تِلْكَ  مَى بـِ رَ ، وَ تُهُ تَلْ قَ ـيْخِ أَيْضـاً فَ لِكَ الشَّ ىلَ ذَ يْـتُ عَ أَتَ ، فَ ينِ بَـرَ زَ وَ

. بِئْرِ الْ
ـولِ  سُ دِ رَ لْ نْ وُ سـاً مِ ـتِّنيَ نَفْ تَلْتُ سِ دْ قَ قَ ا وَ ذَ يلِ هَ انَ فِعْ ا كَ ـإِذَ فَ
دٌ يفِ  َلَّ ـكُّ أَينِّ خمُ أَنَا الَ أَشُ ، وَ يتِ ـالَ صَ ي وَ مِ وْ ي صَ نـِ عُ نْفَ ـامَ يَ اهللا K فَ

.(١).« النَّارِ
د عن كل  ا لـه، فيتجرّ فحيـث اهللا خلق اإلنسـان ليكون عبدً
ية التافهة، تر الكثري من يدافعون عن امللوك الظلمة  األغالل املادّ
والرؤسـاء الطغـاة بأنفسـهم ودينهم وكل ما لدهيـم.. وال يزيدهم 
ـة ملـن هـو أو ملا هـو أوضع منـه، فيشـاركه يف كل  ذلـك إالَّ عبوديّ
آثامـه وجرائمـه. وليـس واقعهـم إالَّ واقع أولئـك الذين وصفهم 
اهللا بالقـول: {£ ¤ ¥}(٢)، أي ألغيـت ذواهتـم من قائمة 

الكرامة.
(١) عيون أخبار الرضا C، ج٢، ص١٠٠.

(٢) سورة التوبة، آية: ٦٧.
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وال يعود اإلنسـان إىل رشده إالَّ حينام يقول ويعرتف بأن اهللا 
هو العيلّ الكبري.

ا  – ذكرً ا وقوالً وفعالً ومل يأمرنا اهللا عزّ وجلّ بأن نذكره –فكرً
ل إىل عبيد للدنيا،  ا، إالَّ لكي ال نتحوّ ا وقعودً ا، قيامً ا، ليالً وهنارً كثريً
تـه، ونعيش بكرامتنا وإنسـانيتنا  اء بعزّ ولكي نبقـى أعزّ

التي خلقنا سبحانه عليها.
ة  ـة اهللا –وحدها– العزّ وال ريـب يف أن يف عبوديّ
ر لإلنسان كل  والكرامة، ألن اهللا سـبحانه وتعاىل يسـخّ
املوجـودات حينام يقر له ويعرتف بفضله فيعبده. ولكن 
ده عـىل إرادة الربّ  فـه يف املوجـودات يف حال متـرّ ترصّ
ـا فضوليـا غري مسـموح به؛  فً العـيلّ الكبـري يكون ترصّ
بمعنـى أنه سـيزداد إثامً عىل إثـم يف كل حلظة يعيش فيها 

غري خاضع خلالق املوجودات.

احلب، الشفقة، اخلضوع 
 ، يْنِ غِريَ ٍّ A- صَ يلِ يْ عَ دَ لَ نَبُ -وَ يْ زَ بَّاسُ وَ عَ انَ الْ ا كَ : لمَّ قِيلَ

. دٌ احِ لْ وَ : قُ بَّاسِ ٌّ C لِلْعَ يلِ الَ عَ قَ
. دٌ احِ الَ C: وَ قَ فَ

. نَانِ لِ اثْ الَ C: قُ قَ فَ
لْتُ  ي قُ ـانِ الَّذِ ي أَنْ أَقُولَ بِاللِّسَ ـتَحِ بَّاسُ C: أَسْ عَ ـالَ الْ قَ

ا). . (أي أنني أعبد إهلًا واحدً نَانِ دٌ اثْ احِ وَ
انَتْ  كَ نَبَ D وَ يْ ـتَ إِىلَ زَ تَفَ مَّ الْ . ثُ يْنَيْهِ ٌّ C عَ يلِ بَّـلَ عَ قَ فَ

ــد  تعتم ــالم  اإلس ــفة  فلس  « 
ــان من مستوى  على رفع اإلنس
اخلضوع للمخلوق إىل مستوى 
ــىن.  التواصل مع أمساء اهللا احلس
ــع  خيض ــني  ح آدم  ــن  اب وأن 
للمخلوقات ويصل به األمر إىل 
عبادة بعضها؛ .. فإنه يف احلقيقة 

يتنازل هلا عن هويته كإنسان.
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ِبُّنَا؟. تَاهْ أَحتُ بَ ا أَ الَتْ D: يَ قَ . فَ ينِهِ مِ نْ يَ بَّاسُ عَ عَ الْ هِ، وَ ارِ ىلَ يَسَ عَ
ا. نَ بَادُ ا أَكْ نَ دُ الَ ! أَوْ نَيَّ ا بُ مْ يَ عَ الَ C: نَ قَ

نِ  مِ لْـبِ املُؤْ ـانِ يفِ قَ عَ تَمِ ْ بَّـانِ الَ جيَ تَاهْ حُ بَ ـا أَ الَـتْ D: يَ قَ فَ
ُبُّ هللا  احلْ نَا، وَ ةُ لَ قَ ـفَ نَا فَالشَّ دَّ لَ انَ الَ بُ إِنْ كَ . وَ دِ الَ َوْ بُّ األْ حُ بُّ اهللا وَ حُ

.(١)«.. الِصاً خَ
، وهـو معيار وضعه لنـا أمري املؤمنـني وابنته  هـذا كان مثـالً

.D احلوراء زينب
إنّ حبّ املؤمنني احلقيقي ينبغي أن يكون هللا تبارك وتعاىل كام 

 U T S R Q P O N M} :قال ربنا سـبحانه
.(٢){] \ [ Z YXWV

ـا موقفهم من اآلخرين، ومن املال وغري ذلك، فينبغي أن  أمّ
ا من الشفقة واالحرتام واحلاجة واالستثامر، فيام احلب  يكون منطلقً

والعبوديّة يكونان هللا سبحانه.

بني احلب والشهوات
وحيـث يتضـاءل اإليـامن وتضعف القيـم املثىل 
ون عن الشـهوة باحلب، وعن  لد البعض، تراهم يعربّ
العالقـة باملال بحـب املال، يف حني أن اإلنسـان يرغب 
باملـال، وجيـدر أن يكون عالقته به عالقة اسـتثامر للامل 
يف مصلحته وليس العكس. وكذلك سائر األمور، مثل 

(١) مستدرك الوسائل، ج١٥، ص٢١٥.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٦٥.

 » إن اهللا خلق اإلنسان ليكون 
ــّرد عن كل  ــه، فيتج ــًدا ل عب
ــة التافهة، ترى  األغالل املاّدي
الكثري من يدافعون عن امللوك 
ــهم  بأنفس والطغاة  ــة  الظلم
ــم وكل ما لديهم.. وال  ودينه
ــك إالَّ عبودّية ملن  يزيدهم ذل

هو أو ملا هو أوضع منه.
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الشـهرة واجلاه والطعـام. وهذا هو احلد الفاصـل بينها وبني احلب 
هللا.

ا حب الوالدين، وحب األولياء، فإنام نسميه حبا ال شهوة  أمّ
ألن اهللا تعـاىل أمـر هبـذا احلـب، وألن هـذا النوع من احلـب ينتهي 
 ،C واإلمام K وحتى طاعة النبـي . إىل حـب اهللا عـزّ وجلّ
فإنـام تبدأ بطاعـة اهللا وتنتهي هبا. وهذا معنى اختاذهم وسـيلة؛ ألن 

اهللا تعـاىل قـد قـال: {ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§}(١)، فكانوا أسمى الوسائل إىل الربّ العيلّ الكبري.

وقد علّمنا أهل البيت A من خالل أحاديثهم وأدعيتهم 
ومواقفهـم أن نجعـل اهللا قبـل كل يشء وعنـد كل يشء وبعـد كل 

يشء.
د اخلطاب  د زيارة املعصوم نجد التعاليم القدسيّة تؤكّ وملجرّ
ـولَ اهللا..»، أو:  سُ ـا رَ يْـكَ يَ لَ مُ عَ ـالَ علينـا، فتعلّمنـا أن نقـول: «السَّ

َّ اهللا..». يلِ ا وَ يْكَ يَ لَ مُ عَ الَ «السَّ
. إذ كل األمور ترجع إىل اهللا عزّ وجلّ

وهنـاك زيـارة معروفـة هي الزيـارة اجلامعة، حيـث نقرأ يف 
 ، ـالَةِ سَ عَ الرِّ ضِ وْ مَ ةِ، وَ يْتِ النُّبُـوَّ ـلَ بَ ا أَهْ ـمْ يَ يْكُ لَ مُ عَ ـالَ فاحتتهـا: «السَّ
 ، انَ الْعِلْمِ زَّ خُ ، وَ َـةِ محْ نَ الرَّ دِ عْ مَ ، وَ يِ حْ بِطَ الْوَ هْ مَ ، وَ ـةِ ئِكَ ْتَلَـفَ املَالَ خمُ وَ

.(٢)«... مِ ُمَ ةَ األْ ادَ قَ ، وَ مِ رَ ولَ الْكَ أُصُ ، وَ لْمِ ِ ى احلْ نْتَهَ مُ وَ
ة قبل الرشوع بقراءهتا؛  وقد ورد اسـتحباب تكبري اهللا مئة مرّ

(١) سورة املائدة، آية: ٣٥.
(٢) عيون أخبار الرضا C، ج١، ص٣٠٥.
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لكي يتأكد للقارئ الزائر أن كل الرشف وكل العظمة وكل القدسيّة 
مـه ألئمة اهلدA  فإنام ألهنم  قدّ وكل احلـب واالحرتام الذي يُ
 ،ا لرهبم ودعـوةً إليه، وألهنم كلمة التقو عبـاد اهللا األكثر إخالصً

فقد أمر اهللا بحبّهم وطاعتهم.
ل ذلك اليشء  فـإذا كان كل يشء يف طريق اهللا وبأمر اهللا، حتوّ

إىل عبادة، ألنه يستمد قدسيّته من عبادة اهللا سبحانه وتعاىل.

كيف نتحدى ضغوط الدنيا؟
م أحدهم ليسـأل عامّ عليـه أن يفعـل ليصل إىل  ـا إذا تقـدّ أمّ
املسـتو الـذي ال تسـتويل فيه زخـارف الدنيا عليـه، وكيف له أن 
 ضغـوط احليـاة، كضغـوط املجتمـع الفاسـد والتيـارات  يتحـدّ

الفاسدة والطغاة؟.
فعليـه أن يعلـم أن توثيقـه الصلـة بـاهللا سـبحانه وتعاىل هو 
الضامن األكيد لتساميه عىل حميطه املعيب، حيث يقول ربنا سبحانه: 
{Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì}(١)، وكذلك عرب االستعانة 
بالصـوم والصـالة وقراءة القـرآن قراءة باحث عن نجـاة، وبالتايل 

.(٢){| { z y x w} عرب التوكّل عىل الربّ الكايف

التوكل على اللَّـه سبحانه يزيد العزم
ومعنى التوكل أنه إذا بلغ األمر باإلنسـان إىل خوض رصاع 
شـديد مـع الطبيعـة أو مـع اآلخريـن، فعليـه –يف حلظات احلسـم 

(١) سورة األحزاب، آية: ٤١.
(٢) سورة الطالق، آيه: ٣.
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احلقيقيّـة– أن يكرس كل توجهه إىل اهللا تعاىل، ليسـتمد منه األرادة 
النافذة والعزم الراسخ، ويستلهم منه الصرب والبصرية؛ لري نفسه 
فيام بعد أنه هييمن عىل الدنيا املحيطه به، ولري نفسه يف هناية املطاف 
يقف يف مواجهة الطاغوت ويقول كلمة احلق، وال ينحني أمام أشد 

األزمات وأكرب املشاكل واإلغراءات.
مـراس  إىل  بحاجـة  اهللا  ذكـر  أن  يف  ريـب  وال 
متواصـل عىل أن يكـون قلبيـا وذهنيا ولسـانيا؛ لتكون 
اآلخرة نُصـب العني، وكذلك ذكر املـوت. فتهون عىل 

الذاكر كل املواقف.. كيف؟.
ـره القـرب  د ذكـر املـرء للمـوت وتذكّ إنـه بمجـرّ
ة؛ فإنـه يفـكّ غال  واحلسـاب والـرصاط والنـار واجلنـّ

ا عن نفسه، فينطلق وهييمن عىل كل يشء. وإرصً
ولعـلّ هذا هو الرس يف احلث الرشعي عـىل زيارة القبور، إذ 
ـد هناية الدنيا، فال يأبه املؤمـن لدنياه. وهذا هو الذي  هنالك تتجسّ
جيعـل املؤمن أصلـب من احلديد وأقو من اجلبال، حيث يسـتمد 

قوته من خالقها.
ا فيام يتصـل بحال أهل  يف بعـض األحيان، يقـف املرء حائرً
البيت A يف كربالء، وكيف أهنم صربوا، ومل تصدر عنهم كلمة 
واحـدة مما يُعربّ عن الضجر أو اخلوف أو التخـاذل. لكننا إذا أمعنّا 
النظـر يف اآليات املجيـدة، وعرفنا أن أهل البيت قـد ذابوا يف حب 
د لنا أن  رهبم وصاغتهم آياته صياغة خمتلفة عن مجيع الناس.. سيتأكّ
هيم كان –يف احلقيقة– بسـبب تلك اآليات القرآنية،  صربهـم وحتدّ
واآليـات تلـك ال تـزال أمامنـا، ومتـاح لنا أن نسـتمد منهـا العزم 

حني يتضاءل اإلميان وتضعف  « 
القيم املثلى لدى البعض، تراهم 
باحلب،  ــهوة  الش عن  ــرون  يعّب
ــة باملال حبب املال،  وعن العالق
ــب  يرغ ــان  اإلنس أن  ــني  ح يف 
ــدر أن يكون عالقته  باملال، وجي
ــتثمار للمال يف  ــة اس ــه عالق ب

مصلحته وليس العكس.
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ة إن شاء اهللا. الراسخ والبصرية الفذّ
ورغـم أننـا قـد ال نسـتطيع أن نكون بمسـتو أهـل البيت 
رين A، إالَّ أن لنا أن نصطبغ بصبغتهم ونقتدي  املعصومني املطهّ
ـكهم باآليات القرآنية وكلامهتم املضيئة. وهي كل ما  هبداهم يف متسّ
م لنا فرص التكامل والتسامي، ونحن عىل معرفة بمن استفادوا  قدّ يُ
وا  من هذه الفرص وسـاروا عىل هنـج املعصومني، إذ صمدوا وحتدّ
وواجهوا أنواع الضغوط واألزمات، حتى بلغوا الذروة يف حياهتم 
ة  د برش، لكنّهم تسـلّحوا بقوّ ة، وهم كانـوا جمرّ ـة واألخرويّ الدنيويّ
 A اإليامن والبصرية، بعد أن استلهموا الدروس من أهل البيت

له. دْ الذين هم ترمجان القرآن وعِ
وكلـامت أهـل البيت A ليسـت معقـدة، وإنـام هي نور 
مـيضء، ولكلٍّ أن يسـتفيد منها وفق قابليتـه الذهنية. بل إن يف هذه 
الكلامت من اخلصوصيّة ما ينمي ذهنية اإلنسان –القارئ واملهتم– 

ويرتقي بمستواه.
وهـي مبثوثـة يف أدعيتهـم املباركـة؛ مثـل دعـاء 
كميـل، ودعاء أيب محزة الثاميل، ودعاء مكارم األخالق، 
ـن األفـكار الرائعـة واملضامني  ودعـاء عرفـة؛ إذ تتضمّ
ا يف  السـامية والبصائـر الكثرية. كـام هي موجـودة أيضً
كتاب هنـج البالغة أو الـكايف أو التهذيب والوسـائل. 
ه بالنصح اخلالص إىل مجيع إخواين وأخوايت؛  وإين أتوجّ
ا من هذه الكتب  املؤمنني واملؤمنات أن يقتنوا ولو واحدً
اجلليلة، وال سـيّام ما يرتبط منهـا باألخالق، مثل كتاب 

اين  ث الكبري احلسـن بن شعبة احلرّ حتف العقول التي مجع فيه املحدّ
.A وآله الطاهرين K لة للنبي وصايا مفصّ

 » إننا قد ال نستطيع أن 
نكون مبستوى أهل البيت 
ــن  املطّهري ــني  املعصوم
ــا  لن أن  إالَّ   ،A
ــم  ــغ بصبغته أن نصطب
يف  ــم  داه ــدي  ونقت
متّسكهم باآليات القرآنية 

وكلمام املضيئة.
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الحكمة ومعرفة الحق

بصائر وأحكام « 

١- من احلكمة التمييز بني احلق والباطل فام حقق تطلعهاهتا 
السامية حق، والباطل سواه، وما يبقى هو احلق ودونه الباطل.

٢- واهللا حق ألنه مهيمن عىل الساموات واألرض والتقدير 
والتدبري بيده وله اخللق واألمر، وأما الدعوات األخر فهي باطلة 
ألهنـا زائلة، وألهنا ال حتقـق هدفًا، وألهنا ال ترض وال تنفع بل ترض 

بعبادهتا وال تنفع.
ر له مـا يف األرض، ولكن  م اهللا اإلنسـان وسـخّ ٣- لقـد كرّ
ر نفسه هلا، أليس يف  الشيطان يضله وجيعله يعبد ما سو اهللا ويُسخّ

!؟. ذلك ضالالً بعيداً
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دعوة إىل وعي احلقائق « 

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L}
 ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U

.{` _

 ***
ملاذا نجد بعض الناس هتتز مشـاعرهم ملا يرون من آيات اهللا 
، وتستقبلها أفئدهتم، وهتضم عقوهلم معانيها، ويستوعبون  عزّ وجلّ
دروسـها، حني أن بعضاً آخر متبلـدة عواطفهم، حتى كأنَّ عقوهلم 

يف أكنان، وال يعتربون بيشء يرونه؟.
يرجع السـبب يف هذا التفـاوت الكبري إىل املسـتو اخلُلقي 
لد الطرفني، إذ من الناس من تتكامل نفوسهم إىل درجة تستطيل 
 ا دون مسـتو ل البقاء قزمً إىل مسـتو فهم احليـاة، وغريهم يفضّ

الفهم، وهذا الفارق يميّز بني هؤالء وأولئك.
ر بآية  والقرآن املجيد، ويف أكثر من مناسـبة، نجده حينام يذكِّ
د حادثة عابرة، بل  د عىل أهنا آية للعاملني، وليست جمرّ من آياته، يؤكّ
لعلّنـا ال نجد حادثة يف اخللق يمكن وصفهـا بالعابرة وغري جديرة 



٢٦٦

دعوة إلى وعي الحقائق

 ] \ [ Z Y} :نا املتعال ـل. ويف اآلية أعاله يقـول ربّ بالتأمّ
.{ _ ^

بني الشكر والصرب
فاآليات للجميع، إالَّ أن الذي يسـتفيد منها حق االستفادة، 

هو الصبّار الشكور. فمن هو هذا الصبّار الشكور يا تر؟!.
فٌ  : نِصْ انِ فَ نُ نِصْ يامَ ِ وي عن رسول اهللا K، أنه قال: «اإلْ رُ

.(١)« رِ كْ فٌ يفِ الشُّ نِصْ ، وَ ِ ربْ يفِ الصَّ
بمعنـى أن املؤمن لـد مواجهتـه الصعـاب، يتخذ موقف 
الصـرب، وإذا اسـتقبل النعـم كان موقفـه منها موقف الشـكر. فهو 
صبور عند الشدائد، شكور عند اآلالء والنعم... حتى لكأن هاتني 
الصفتني ال تنفصالن عن بعضهام؛ ألن الصرب مرياث الوعي، حيث 
املؤمن يتطلّع إىل احلقائق، ويرنو إىل املستقبل، بعد استيعابه للقاعدة 

.(٢){° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §} :اإلهليّة القائلة
ا للرفاه، كام الصعوبات التي  فالشـدائد غالبًا ما تكون متهيـدً
ل يف النهاية إىل نجاح  تعرتي طالب املدرسـة خالل االمتحان تتحوّ
اها، كذلك هـي الصعوبات التجارية  باهـر إذا ما صرب حياهلا وحتدّ

ل إىل أرباح، وأشباه ذلك. التي تتحوّ
ة بمـن يتخذ الصرب  ممـا يشـري إىل أن الرؤية املسـتقبلية خاصّ
ن مواقف  ا، ال سيّام إذا كانت هذه الرؤية رؤية شمولية تتضمّ منهجً
اآلخريـن وحقائق األمـور. فمن وجد صعوبـة يف حياته، فنظر إىل 

(١) بحار األنوار، ج٧٤، ص١٥٣.
(٢) سورة الرشح، آية: ٥ - ٦.



بينات من فقه القرآن (سورة لقمان)

٢٦٧

ا من ظرفـه، تطمئن  يً ا أكثر قسـوة وأكثـر حتدّ غـريه ممـن يعيش ظرفً
نفسه.

وغالبًـا ما إذا نظر املـرء إىل ما حوله، ووجد الصعوبات عند 
اآلخرين، كان ذلك مدعاة ألن يشـكر اهللا سـبحانه وتعاىل، ال سيّام 
حني جيد نفسـه يملك ما ال يملك غريه، وأن من املصائب ما نزلت 

عىل اآلخرين، ومل تنزل عليه.
وهـذا يعنـي أنه كلّام اتسـعت دائـرة اهتامم اإلنسـان –زمانًا 
ومكانًا– تكاملت شـخصيّته، ونام عقله، فصرب وشكر. والشكر ال 
يكون إالَّ حينام يعي الفرد أن هذه النعمة أو تلك؛ مل تكن ثم كانت، 

ل. ويكون عىل يقني بأن طبيعة النعم أن تزول وتتبدّ
ا، فإنه يف  ا شـكورً وعـىل هذا، فـإن املرء حينـام يكون صبّـارً
م والسـمو. ومثل  احلقيقـة سـيمتاز بصفـة راقيـة تدفع بـه إىل التقدّ
هذه الشـخصيّة هي التي تكشـف له عن آيات اهللا سبحانه وتعاىل، 
ـا ملا متتاز به من نظرة شـمولية واعية، لتتصل فيـام بعد بنور اهللا،  تبعً
د له أن املهيمن عىل  ا وحكمة يف احلياة؛ إذ يتأكّ فيـزداد هبجة ورسورً
العامل هو اهللا وحده دون سـواه. فإذا أصابته -وهو يف سـفينة حتيط 
بـه أمواج البحار- مصيبـة، فإن قلبه ال خيرج عن نطاق االطمئنان، 
ر له  قدّ ه واالسـتمداد، ألنه يعرف أن اهللا ال يُ ـا ملا لديه من التوجّ تبعً

إالَّ اخلري.
ة، يف حني أن اآلخر  وهذا اإلنسان يتمتّع بشخصيّة إيامنيّة فذّ
خيشـى أبسـط األمـواج وأهدأ الريـاح، ألنـه مفتقـر إىل االطمئنان 
واالسـتقرار، وال يعيش إالَّ همَّ نفسه. ومن هو كذلك، ال ينظر إىل 

. ما حوله، وال يعي شيئًا من آيات اهللا عزّ وجلّ
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دعوة إلى وعي الحقائق

.{T S R Q P O N M L} :نا سبحانه يقول ربّ
والقول هذا دعوة إىل وعي حقيقة جريان السـفن يف البحر، 
انية  وطبيعـة القوانني التي حتكم هذا اجلريان. بـل ومد النعم الربّ

نت اإلنسان من اكتشاف وتسخري البحر. التي مكّ
إنّ اجلميـع يرون السـفن وهي جتـري يف البحار 
بتفكريهـم  ارتقـوا  الذيـن  ولكـن  غامرهـا،  وختـوض 

ونظرهتم عربها هم قالئل.
وحتـى السـفن التـي جتـري يف البحـار بالطاقـة 
يـة، هـي نعمـة إهليّة، كام هـي نعمة األمـن، ونعمة  الذرّ
ن، هـي بأمجعها  القـدرة عـىل التنظيم والتعـاون والتمدّ
أورثتنـا –نحن البـرش– القـدرة عىل اسـتخدام البحر. 
مـت احلضـارة تضاعفت القـدرة عىل تسـخري الطبيعة،  وكلّـام تقدّ
ومنهـا البحار التي تُعترب من أفضل آليات نقل البضائع ونقل وقود 

الطاقة؛ مثل النفط الذي أصبح رشيان احلياة األكثر أمهيّة.

ملاذا ُخلق اإلنسان؟
إنّ اهلدف القرآين هو إلفات نظر اإلنسان إىل أن علّة إجياده يف 
ية، وإنام إلشباع  د إشـباع بطنه وحتقيق مصاحله املادّ احلياة ليس ملجرّ
روحـه وحتقيق مصاحله املعنويّة وكامالته الروحيّة. وآية هذا اهلدف 

 V U}:(١)، وقوله هنا{ أنه سبحانه قد قال: {³́ 
W} فيسـمو اإلنسان بالشـكر إىل وعي حقيقة احلياة واحلكمة 
يـات، فال تصبح  منهـا، إضافـة إىل أن تكون رؤيتـه إىل ما وراء املادّ

(١) سورة البقرة، آية: ٥٢.

إىل  ــرء  امل ــر  نظ إذا   « 
ــد  ووج ــه،  حول ــا  م
ــد  عن ــات  الصعوب
ــك  ذل كان  ــن،  اآلخري
ــكر اهللا،  مدعاة ألن يش
ال سّيما حني جيد نفسه 
ميلك ما ال ميلك غريه.
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حياتـه حيـاة خاضعة للحالـة الروتينيـة؛ إذ ينطلق املـرء يف البحار 
وير اآلفاق وعجائب اخللقة غري املألوفة لنفسـه، كام هي يف الرب، 

. وكلّام رأ املرء اآليات ازداد وعيًا وحكمة وكامالً
ثم إن النظرة إىل البحر ينبغي أن تكون نظرة تنتهي إىل معرفة 
أن البحـار ومـا فيها من موانئ تعترب نقـاط تواصل بني احلضارات 
ـة. وواضـح أن القـدرة اإلنسـانية عـىل التكامـل احلضاري  البرشيّ
تعـد بحـد ذاهتا نعمة إهليّة، وهذه واحدة مـن مفاتح العلم وأصول 
ضنا القرآن الكريـم عىل االهتداء  رِّ املعرفة وسـبل التكامل التـي حيُ
ي واالنطالق  إليهـا. وليس ذلك إالَّ لنعتربها وسـيلةً للبحث اجلدّ

يف احلياة.
وكتـاب اهللا املجيد قد أمر املسـلمني بأن يسـريوا يف األرض 
دوا من بدء اخلليقة.  ها وبحرها– ليعرفوا حقيقة اخللقة، ويتأكّ –برّ
ك هلذا النوع من املعرفة، سـواء خلقة اإلنسان أو  وهذا األمر بالتحرّ
احليوانات أو النباتـات، أو حتى خلقة الصخور وانفصال األرض 

ا مـن املعلومات  عـن الشـمس، يُعطـي الباحـث مزيـدً
ا ألن التاريـخ هو مصباح  حـول النفس اإلنسـانيّة؛ نظرً
املسـتقبل، وألن مـن ال يعـرف تارخيه املـايض، ال ريب 

سيجهل مستقبله.
نـا املتعـال أمرنا بأن نسـري يف األرض،  كـام أن ربّ
لنعـرف كيـف كانـت عاقبـة الذيـن ظلمـوا؛ أي عاقبة 
احلضـارات التي سـادت وازدهرت ثم بـادت، لنعرف 

ملاذا بادت؟ ألن معرفتنا بنهايات احلضارات تعطينا دراسـة عميقة 
م واالهنيار. يف عوامل الصعود والسقوط، ويف عوامل التقدّ

ــرون  ــع ي  » إّن اجلمي
ــي جتري  ــفن وه الس
ــوض  ــار وخت يف البح
غمارها، ولكن الذين 
ــم  بتفكريه ــوا  ارتق
هم  عربها  ــم  ونظر

قالئل.
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دعوة إلى وعي الحقائق

لِّفوا أنفسـهم عنـاء التفكري  كَ ا من املسـلمني مل يُ ولكـنّ كثريً
ـل والبحـث والتنقيـب، لكـي يتجنّبـوا عوامـل السـقوط،  والتأمّ
ـكوا بعوامل الصعود. بل إن منهم من ال يكلّف نفسـه حتى  ويتمسّ
ث بوضوح عن العوامـل بنوعيها، فضالً  قـراءة اآليات التـي تتحدّ

عن البحث عنها يف واقع احلياة ويف آثار املاضني وعرب حياهتم.

مىت ُيعرف التاريخ واملجتمع؟
ومـن املعـروف يف علم االجتـامع ويف علـوم الطبيعة، بل يف 
الت الطارئة هي  ة والتحوّ العلوم التجربية ككل، أن احلاالت الشاذّ
األكثر أمهيّة لدراسـة طبيعـة القوانني واألنظمة احلاكمة يف املجتمع 
أو الطبيعـة. وكمثـل دعنـا ندرس منهـج علم االجتامع يف دراسـة 

التحوالت االجتامعية، ونسأل: كيف يمكننا دراسة املجتمع؟.
الت السياسـيّة  اجلـواب هـو: إنام يـدرس من خـالل التحوّ
ا مثل ما يدرس جسم اإلنسان، عند  والثورات واالضطرابات، متامً

تعرضه لألمراض.

القرآن مفتاح املعرفة
من املشـاكل الكبرية التـي يُعاين منها املسـلمون اليوم، أهنم 
حينـام يقرؤون كتاب اهللا املجيد، يقفـون عند املفاتيح، ثم يأخذوهنا 
ويضعوهنـا يف جيوهبـم، ظنا منهم أهنم قـد حصلوا عىل احللول، يف 
بنيّ لقارئـه طريق البحـث، وعليه أن  حـني أن الشـأن القرآين أنـه يُ
ـا يف البحث حتى يبلغ احلقائق؛ مثالً يأمره بأن يسـري يف  مً دُ يمـيض قُ
األرض، وعىل املسـلم أن يسـتجيب لذلك ويقوم بدوره من السري 

يف األرض والنظر ثم االعتبار بام فيها.
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ـا عند بعض  ولعـلّ هـذا التقصـري جتـاه القرآن، جيـري أيضً
د قراءهتم لآليات سيحصلون عىل  املؤمنني، إذ يتخيّلون أهنم بمجرّ
ة واإليامن الكامل. واحلال أن القرآن الكريم حيثّهم عىل  املعرفة التامّ
ر والتدبّر، مما يشـري إىل أن زيادة  القيام بفعل النظر واالعتبار والتفكّ
هه بنفسـه، وبالتـايل بجهده  اإليـامن منوطـة بحركة اإلنسـان وتوجّ
ا اإليامن؛ فهو ال ينزل من السامء  الفكري والعاطفي جتاه اإليامن. أمّ

مبارشة إليهم من دون فعل منهم.

الفاصل بني القرآن والدراسات احلديثة
وبالرغـم مـن أن الباحثـني غـري املسـلمني يقومـون اليـوم 
بدراسـات ميدانيـة لآلثـار، ولكن هنـاك فاصل بني منهـج القرآن 
الكريـم واملناهـج احلديثة، حيث إن هذه اآلخـرية هتدينا إىل معرفة 
التاريـخ علميا من خالل الوقائع التي جرت فحسـب، يف حني أن 
القرآن يأمرنا بدراسة الوقائع ومعرفة أسباهبا واالعتبار هبا؛ بمعنى 
حتويـل احلدث التارخيـي إىل قيمة حضارية يف أنفسـنا وإىل سـلوك 

حكيم يف مشاربنا ومذاهبنا، وهذا يشء مهم للغاية.
د العلم الذي ال  نعـم؛ إنّ االعتبـار له أمهيّـة قصو، إذ جمـرّ

ل إىل عمل وسلوك وحكمة، يبقى عديم الفائدة أو قليلها. يتحوّ
ـة حكمـت العامل بـأرسه، ولكنّهـا كانت  ة برشيّ ولـو أن قـوّ
تفتقـر إىل اخلـربة واحلكمـة، ومل تـدرس وتعترب من األسـباب التي 
، ورسعان  أطاحت بالقو السـابقة، فإهنـا ال ريب لن تدوم طويالً
ا وأهنا حتتضن عوامل سقوطها بنفسها، قبل  ما ستتهاو، خصوصً

أن يسقطها أعداؤها.
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دعوة إلى وعي الحقائق

إنّ اإلسالم حيث عىل املعرفة والتتبّع واالعتبار وااللتزام، يف 
د املعرفة لتحقيق املصالح  حـني أن الثقافات األخر تفتش عن جمرّ

ية، دون تأمني الوضع االسرتاتيجي واملستقبيل. املادّ
ونجد اآلن من يزور اآلثـار التارخييّة، كاألهرامات املرصيّة 
ـر يف كيفيّـة  ، ثـم ال هيتـم إالَّ بطبيعـة البنـاء، ويفكّ مثـالً
توصـل البنّائني املرصيّني القدمـاء إىل ما وصلوا إليه مع 
م التقنـي والتكنولوجي لدهيـم، غافلني عن  عـدم التقدّ
سـلوك ومصري الفراعنة الذين استعبدوا مئات اآلالف 

من الناس ليبنوا هذه األهرامات.
إذن؛ ينبغي لنا االستفادة من القرآن، فننطلق منه 
ر واالعتبار املأمور هبام يف  يف علمنا وعملنا. وشأن التفكّ
اآليـات املجيدة، شـأن اآلية التي تأمـر بالصالة، إذ هي 
د الرتتيل أو التجويد، وإنام هي عبارة عن مرشوع ربّاين  ليست ملجرّ
عظيـم ينبغـي تفعيله، مـن خالل أداء الصـالة، وإقامـة وتطبيق ما 

حتويه من معانٍ سامية عىل حياتنا.
نا بتدبّر اآليات املجيدة، جيب أن نبادر  كذلك حينام يأمرنا ربّ
د كسـب العلم هبـذه اآلية أو  إىل طاعتـه يف هـذا املجـال، ليس ملجرّ
تلـك، ومن ثـم توقّع احلصول عىل املعرفـة واإليامن؛ ألن احلصول 
عـىل اإليامن يتأتى حني تطبيق اآلية، إذ القـرآن انعكاس آليات اهللا 

يف اخللق، وهو بيان هلا، وبيان لطريقة االستفادة منها.
لذلك؛ يقول القرآن هنا: {Z Y ]} يعني يف الفلك التي 
جتـري يف البحر{\} وليس آيـة واحدة {[ ^ _} 
أي أن مـن تتوفّـر فيه هاتـان الصفتان، هو الذي يعي ويسـتفيد من 

ــل بني منهج   » هناك فاص
ــج احلديثة،  ــرآن واملناه الق
حيث إن هذه اآلخرية دينا 
إىل معرفة التاريخ علميًّا من 
جرت،  اليت  ــع  الوقائ خالل 
ــرآن يأمرنا  ــني أن الق يف ح
ومعرفة  ــع  الوقائ ــة  بدراس

أسباا واالعتبار ا.
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هذه اآليات.
وال ريـب يف أن هنـاك عقبات بني اإلنسـان وبـني التكامل، 
بـام فيـه التكامل العلمـي والتكامـل الروحي. فمن ير الشـمس 
انية كـرب يف الطبيعة ثم ال يقول: سـبحان  بعظمتهـا، وهي آيـة ربّ
اهللا، وال يستشـعر قدرة اهللا ومجالـه وحكمته؛ فإنه ال ريب حمجوب 

عتقل بذنوبه وأفعاله السيّئة. مُ
ولذلـك؛ كان البـدّ من تطهري اإلنسـان نفسـه وتنزيـه قلبه 
والسـمو بعقله، ليتسـنّى له النظـر يف آيات اهللا واالعتبـار هبا، لكي 

ل له القابلية عىل االستفادة من حوادث التاريخ. تتحصّ
بصائر وأحكام « 

١- آيات اهللا نافعة لكل من اسـتطال إىل مستو تلقيها ويف 
الطليعـة كل صبـار شـكور، والصرب مـرياث وعي الزمـان ماضيه 

ومسـتقبله، والشـكر مرياث وعـي النعـم، ومعرفة أهنا 
طارئة ويمكن أن تزول لو مل تُشكر.

٢- حكمة اآليات تنميـة وعي البرش ومعرفتهم 
وتكامـل أنفسـهم بالشـكر، وكتـاب اهللا منهـاج تفكـر 
ووسـيلة تدبر وعلينـا أن ننطلق من آياته لدراسـة العامل 

املحيط.
٣- وحـني نتخذ مـن القرآن منهجاً فإننا سـوف 
ل آياته الكريمة إىل مفاتيح نعـم الدنيا، ونتخذ من  نحـوّ

فهم الدنيا وسيلة إلصالح أنفسنا.

ــث على  ــالم حي إّن اإلس « 
ــع واالعتبار  املعرفة والتتّب
أن  ــني  ح يف  ــزام،  وااللت
تفتش  ــرى  األخ الثقافات 
لتحقيق  ــة  املعرف جمّرد  عن 
املصاحل املاّدية، دون تأمني 
ــــتراتيجي  ــع االس الوضـ

واملستقبلي.
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اللجوء إلـى اللَّـه « 

 h  g  f  e  d  c  b  a}
 r  q  po  n  m  l  k  j  i

{x w v u t s

***
رغم أن ومضات من اليقني ترشق عىل قلب كلّ إنسان، بني 
ا من الناس يامرسـون احلياة  احلني واآلخر، شـاء أم أبى، إالَّ أن كثريً
وكأهنـم ال يقـني هلم، وكأهنـم مل متر عليهم حلظة واحـدة من اليقني 

باهللا.. فلامذا يا تر؟.

صرخة الوجدان
حينـام حييط بالفرد خطر عظيم، فيُحـدق به من كلّ صوب، 
يشـعر بالضعف التام ويفتقر إىل وسـائل الدفاع. وهناك جيد نفسـه 
مات،  –ال إراديا– يلجأ إىل اهللا سبحانه دونام قناعات مسبقة وال مقدّ
وال ينطلـق يف ذلك مـن أحاديث الدعاة أو من كتب قرأها للعلامء، 
ا  وإنام ينطلق من وجدان عميق وفطرة راسخة، ثم تراه يطلق عهودً
مع ربه أنه سـيُقدم هذا اليشء أو ذاك يف سـبيل ربه إن هو سـبحانه 
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ة  ا عن أنه سـيعود إىل اجلادّ عربً وتعاىل أنجاه من اخلطر املحدق به، مُ
ا يف مستقبل أيامه. احلق، وأنه سيكون شاكرً

واهللا إذ ذاك مل يطالبـه بذلـك، ولكنّه يفيـض عليه من رمحته 
الواسعة فيُنقذه من مأزقه دون أي مقابل.

ولكـن هذا اإلنسـان رسعـان ما يتملّـص من الوعـود التي 
قطعها عىل نفسـه، حيث ينسى أو يتناسـى إيامنه، ويبتعد عن يقينه، 
غافالً عن أنه قد يقع يف خطر أشد مما وقع فيه من قبل، وأنه سيحتاج 

.ة أخر إىل ربّه مرّ

ومضات اليقني
ض اإلنسـان لألخطـار وتوجهـه إىل اهللا تعاىل نوع من  وتعرّ
ومضات اليقني التي أرشنا إليها. وقد تأخذ هذه الومضات شـكالً 
آخـر، مثلـام حيدث لبعـض املؤمنـني يف مناسـبات دينية؛ مثـل ليلة 
القـدر، حيث تنصهر نفسـه يف برامـج روحيّة، ويصبـح قلبه مفعامً 
ا باستشـعار التقـو، فيخطط لنفسـه ليكون من  باإليـامن، مغمورً
الصاحلـني، ويـر أنه قد أصبح قاب قوسـني أو أدنى من الصالح 
املطلق واخللوص التام، ولكنّه مرة أخر يعود إىل سـابق عهده يف 

ا عجيبًا. ً اجرتاح الذنوب بعد انتهاء ليلة القدر، فيتغريّ تغريّ

ملاذا ينقلب اإلنسان على وجدانه؟!
 ، ولنـا أن نتسـاءل عن السـبب وراء هذا االنقـالب والتغريّ
وكيف يتسـنّى لإلنسان أن يكون ثابتًا يف مسـريته اإليامنية؟ وكيف 
هلا إىل مصابيح دائمة تيضء  له أن يستفيد من تلكم الومضات فيُحوِّ

قلبه؟.
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نا نستفيد من اآليتني: احلادية والثالثني، ثم الثانية والثالثني  لعلّ
جدت  من هذه السـورة املباركة بأن هناك صفة لد كل إنسـان، إن وُ
استفاد من ومضات اليقني هذه؛ وهذه الصفة هي صفة الشكر، وهكذا 
صفة الصرب. وتقابل صفة الشكر الكفران، ويقابل صفة الصرب الغدر، 

وقد عربّ عنه القرآن احلكيم باخلرت، ولعله أغلظ من الغدر.
ة أخر ونقول: كيف يمكن  ونعود ونتسـاءل مرّ

ا؟!. ا، وال يكون ختّارً لإلنسان أن يكون صبورً
نفهـم مـن اآليـات –بصـورة جمملـة– أن هناك 
ا بـني اإليامن وبني  ا واندماجً عالقة وثيقـة، بل انسـجامً
هاتني الصفتني؛ أعني صفة الشكر والصرب. كام أن هناك 
صلـة قريبة بني الكفران والغـدر من جهة، وبني جحود 

.آيات اهللا سبحانه وتعاىل من جهة أخر
ـا اجلواب احلقيقي عىل التسـاؤالت أعـاله، فنجدها عند  أمّ
كلٍّ من علامء األخالق والنفس والرتبية، إذ يشريون إىل أن اإلنسان 
الواثق من نفسـه، املحرتم هلا؛ والذي حيس بشـخصيّته املتكاملة يف 
الداخـل، دون الـذي ال يـر مـن ذاتـه إالَّ هيكلهـا اخلارجي، بل 
ا عىل  يعيش بقلبه شـخصيّة متميّزة.. فهو يكون وفيا بعهده، صبورً
ا عىل مـا ينال؛ ألنـه يأبى عىل نفسـه أن يكون  ض، شـكورً مـا يتعرّ

ا. ارً ا غدّ ختّارً
 : الَ ـى قَ يسَ بَّـاسِ بْنِ عِ عَ ـنِ الْ ويَ عَ وكمثـال عـىل ذلك مـا رُ
 : هُ الَ لَ قَ ـهُ فَ ىلً لَ وْ أَتَى مَ ، فَ ـةٌ يقَ ِ B ضِ ـنيْ ُسَ ِّ بْنِ احلْ يلِ ىلَ عَ ـاقَ عَ «ضَ

. ةٍ َ يْرسَ مٍ إِىلَ مَ هَ فِ دِرْ ةَ آالَ َ رشَ نِي عَ ضْ رِ أَقْ
. ةً ثِيقَ يدُ وَ كِنْ أُرِ لَ ي، وَ نْدِ يْسَ عِ هُ لَ َنَّ ؛ ألِ : الَ الَ قَ فَ

 » حينما حييط بالفرد خطر 
ــدق به من كّل  عظيم، فُيح
بالضعف  ــعر  يش ــوب،  ص
ــائل  ــر إىل وس ــام ويفتق الت
ــه  نفس جيد  وهناك  الدفاع. 
ــأ إىل اهللا  ــا– يلج –ال إراديًّ
ــات  قناع ــا  دومن ــبحانه  س

مسبقة وال مقّدمات.
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. ةُ ثِيقَ هِ الْوَ ذِ : هَ هُ الَ C لَ قَ ، فَ ةً بَ دْ ائِهِ هُ دَ نْ رِ هُ مِ قَّ لَ : فَشَ الَ قَ
اءِ  فَ ىلَ بِالْوَ ا أَوْ : أَنَ الَ قَ . وَ بَ ضِ لِكَ فَغَ هَ ذَ ـرِ هُ كَ الَ وْ انَ مَ : فَكَ الَ قَ

ةَ؟(١). ارَ رَ بُ بْنُ زُ اجِ أَمْ حَ
. نْهُ لِكَ مِ ىلَ بِذَ : أَنْتَ أَوْ الَ قَ فَ

يَ  امَ هِ إِنَّ سـاً وَ وْ ـنُ قَ هَ رْ بٌ يَ اجِ ـارَ حَ يْـفَ صَ كَ ـالَ C: فَ قَ فَ
ائِي!. دَ ةِ رِ بَ دْ ُ ا الَ أَيفِ هبِ أَنَ يَفِي وَ افِرٌ فَ وَ كَ هُ الَةٍ وَ َ ةِ محَ ائَ ىلَ مِ بَةٌ عَ شَ خَ

ةَ يفِ  بَ ُدْ لَ اهلْ عَ جَ ، وَ مَ اهِ رَ اهُ الدَّ طَ أَعْ نْهُ وَ لُ مِ جُ ا الرَّ هَ ذَ أَخَ : فَ ـالَ قَ
 C َال مَّ قَ . ثُ لِ جُ هُ إِىلَ الرَّ لَ مَ هُ املَـالَ فَحَ لَّ لَ جَ زَّ وَ لَ اهللاُ عَ ـهَّ قٍّ فَسَ حُ

تِي. ثِيقَ اتِ وَ هَ الَكَ فَ تُ مَ ْ رضَ دْ أَحْ : قَ هُ لَ
ا. تُهَ يَّعْ اكَ ضَ لْتُ فِدَ عِ : جُ هُ الَ لَ قَ فَ

فُّ  ـتَخِ نْ يَسْ ثْيلِ مَ نِّي لَيْسَ مِ الَكَ مِ ذُ مَ أْخُ نْ الَ تَ الَ C: إِذَ قَ فَ
. تِهِ مَّ بِذِ

ُّ بْنُ  يلِ طَـاهُ عَ أَعْ ةُ فَ بَ ُدْ ا فِيـهِ اهلْ إِذَ قَّ فَ ـُ لُ احلْ جُ جَ الرَّ ـرَ أَخْ : فَ ـالَ قَ
.(٢)« فَ َ انْرصَ َا وَ مَى هبِ ةَ فَرَ بَ ُدْ ذَ اهلْ أَخَ مَ وَ اهِ رَ ِ B الدَّ نيْ ُسَ احلْ

أتى  زرارة،  بن  «حاجب  القاموس:  من  (القوس)  يف  آبادي  الفريوز  قال   (١)
كرس يف جدب أصاهبم بدعوة النبي K يستأذنه لقومه أن يصريوا يف 
فإن  حرص،  غدر  العرب  معارش  إنكم  فقال:  حييوا.  حتى  بالده  من  ناحية 
للملك  ضامن  إين  حاجب:  قال  العباد.  عىل  وأغرتم  البالد  أفسدتم  أذنت 
أَالَّ يفعلوا. قال: فمن يل بأن تفي؟ قال: أرهنك قويس. فضحك من حوله، 
ا فقبلها منه وأذن هلم. ثم أحيا الناس بدعوة  فقال كرس: ما كان ليسلمها أبدً
النبي K، وقد مات حاجب فارحتل عطارد ابنه إىل كرس يطلب قوس 
يقبلها،  فلم   K للنبي  أهداها  رجع  فلام  حلة.  وكساه  عليه  فردها  أبيه، 

فباعها من هيودي بأربعة آالف درهم».
(٢) الفروع من الكايف، ج٥، ص٩٦.
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النظرة الشمولية للحياة
وهكـذا اإلنسـان ذو الشـخصيّة املميّزة، ومـن يتمتّع بثقـة بالغة 
بنفسه، ولديه من اإليامن ما جيلّه، إنه حيرتم عهده؛ وأول عهد حيرتم، عهده 

ضه للشدائد. مع اهللا تعاىل، ذلك العهد الذي قطعه عىل نفسه حني تعرّ
. الً ا لربّ العاملني، هذا أوّ فهو يفي بعهده، ألنه يعرف حاجته دومً

ثم إنّ امللتزم بعهده يمتاز بنظرة شمولية للحياة يف الدنيا ويف 
ا يمتد من حارضه ملسـتقبله، وال  ر تفكريً اآلخـرة، ولذلك فهو يفكّ
ينظر فقط إىل اللحظة التي يعيشـها. وهذه صفة اإلنسـان الصبور؛ 
إنه جيعل املسـتقبل يف حسـاباته، فال يغدر، وال ينقض امليثاق، وهو 
حينام يفعل ذلك، فإن صفة اليقني املتوفّرة لديه –ولو بنسبة ضئيلة– 
ضه  رِّ تستمر معه. وهذا الواقع يمنع اإلنسان من الغدر واخلرت، وحيُ

عىل الوفاء.

قّصة وعربة
د مع  ا هاجم العدو دولته، فتعهّ وهبـذا املنحى، يُنقل أن ملـكً
ا. ولكنّه  ا مقـدورً ـق له النرص، زاد يف عطـاء جنده، قدرً ربـه إذا حتقّ
ل عبئًا  حينـام أراد الوفـاء بنذره، وجد أن ما سـيعطيه للجنود يشـكّ
عىل ميزانيته، فاستشـار وزراءه، فلم هيتدوا إىل رأي واحد، فاقرتح 
أحدهم أن يُؤتى برجل من عامة الناس فيسأله فجاؤوا إليه بأعرايب، 

فطرحوا عليه املسألة بطريقة مبهمة.
فقـال: أهيـا امللك؛ إذا كنت من نذرت لـه حمط حاجتك إليه يف 
ا، فعليك أن تفي بنذرك، وإالَّ فأنت يف غنىً عن الوفاء. املستقبل أيضً
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فقال له امللك: انرصف بارك اهللا فيك.
ثم إنه –امللك– سأل وزراءه عامّ يقولون، فقالوا: ال نعلم ما 

ض له الدولة أم ال. إذا كان هذا آخر اعتداء تتعرّ
ة  عَ العـدوّ قواه وهيامجنا مرّ ْمَ فقـال امللك: فمـن املتوقّع أن جيَ

.أخر
فقالـوا: إذن نحن بحاجة هللا سـبحانه الـذي نذرت له، وإىل 
هؤالء اجلنود الذين بذلوا قصار جهودهم يف الدفاع عن اململكة، 

ومن املناسب جدا أن تزيد يف عطائهم؛ وفاءً بنذرك.
ففعل امللك برأهيم وزاد يف عطاء اجلند.

احترام الذات
ا مهام يف  بـىل؛ إن الصبـور هـو الـذي جيعل للمسـتقبل حيّـزً
تفكـريه، فال يعيش حلظته الراهنة؛ وألنه يالحظ املسـتقبل، تراه ال 

يغدر؛ فالغدر متصل باجلـزع وبالنظرة اآلنية إىل احلياة. 
وهذه احلقيقـة ترسي حتى فيام يرتبـط بحاجات الناس 
ـا معيّنًا إىل  وترصيـف شـؤوهنم؛ إذ إن مَن يقرتض مبلغً
، ثم ال يفـي لصاحبه مع قدرته عليه، فإنه يف  أجـلٍ معنيّ
الواقع يقطع عىل نفسـه سـبيل املعروف عادة، وال يفكر 
ـح  بأنـه قـد حيتـاج إىل الدين مـرة أخر. وكذلك مرشّ
، إذ إن عليه أَالَّ يتوقّـع انتخابه ثانيةً –وفق  الرئاسـة مثالً
األصول والقواعد الدستورية– إذا هو مل يفِ بوعده ملن 

ة األوىل. انتخبوه يف املرّ
ومثل هذا الذي ال يفي، ال ييسء لنفسـه وملستقبله فحسب، 

 » حينما حييط بالفرد خطر 
ــدق به من كّل  عظيم، فُيح
بالضعف  ــعر  يش ــوب،  ص
ــائل  ــر إىل وس ــام ويفتق الت
ــه  نفس جيد  وهناك  الدفاع. 
ــأ إىل اهللا  ــا– يلج –ال إراديًّ
ــات  قناع ــا  دومن ــبحانه  س

مسبقة وال مقّدمات.



٢٨٠

ـه اللجوء إلـى اللَّ

وإنام يلحق اإلساءة بام رفعه من الشعارات وبام ناد به من املبادئ، 
ف  ا لن يُرشِّ ث بسوء عمله وغدره. ومثل هذا أيضً ألهنا سوف تتلوّ
املنصـب الـذي يشـغله بـال اسـتحقاق، وإنـام املنصـب هـو الذي 
سيرشفه، وحيث يزاح عن املنصب يبقى بال رشف. وهذا هو الذي 

يه القرآن الكريم باخلتّار، أي كثري الغدر. يسمّ
أقـول: إذا أردنـا أن نر احلقائـق بوضوح، وإذا 
أردنـا أن نمتلك اليقني، أو نسـتفيد من ومضات اليقني 
ة عـىل األقل،  نا يف حلظات الشـدّ التـي يُسـبغها علينـا ربّ
فالبـدّ لنـا أن نتميّـز بالصـرب، وجوهـره رؤية املسـتقبل 
ووضعـه يف احلسـبان، وبالشـكر، وجوهـره التحسـس 
بالنعمة وبعواملها وبمن أسداها. والصبور الشكور هو 

اجلدير باحلصول عىل نور اليقني.
نا املتعال: {d c b a}، والقرآن ذكر  يقول ربّ
املـوج تارة بصيغة املفرد، وبصيغـة اجلمع تارة أخر، حيث أحاط 
هبم وغشـاهم مـن كلّ مكان، أو كان كالسـحب التي تضللهم، أو 

مثل اجلبال التي حتيط هبم كام جاء يف بعض اآليات.
هـوا إليه {i h g} ومل يدعوا ما  {f e} وتوجّ
ا يف حاالهتم الطبيعيّة، فلم خيلطوا بني الرشكاء  كانوا يتخذونه رشيكً

واهللا سبحانه وتعاىل.
ـا الدين، فهو بمعنى احلاكميّة التي حتكم اإلنسـان ويلتزم  أمّ

هبا بصورة طوعيّة.
بـىل؛ اإلنسـان حينذاك يعلن براءته مـن كلّ يشء، إالَّ ميثاقه 

مع اهللا.

 » اإلنسان ذو الشخصّية 
املمّيزة، ومن يتمّتع بثقة 
ــه، ولديه من  بالغة بنفس
اإلميان ما جيّله، إنه حيترم 
عهده؛ وأول عهد حيترم، 
عهده مع اهللا، ذلك العهد 
ــه  نفس على  قطعه  الذي 

حني تعّرضه للشدائد.
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اهـم من كل مشـكلة، وخرجوا  {m l k j} فنجّ
ا. ا عن اخلطر، تراهم تفرقوا شيعً إىل الرب بعيدً

{ o n} فال ينسـى امليثاق الذي قطعه عىل نفسه. 
واالقتصاد هو الطريق الوسـط، فرغم أن إيامنه يف الرب ال يرتقي إىل 
ة.. إالَّ  ضه للمشكلة والشدّ ما بلغه من اإليامن يف البحر، وحني تعرّ

ا وسطًا. أنه اقتصد واختذ طريقً
ومنهم الذي انقلب عىل عقبيه، فجحد بنعمة النجاة، وجحد 
د ووعد هللا.. واهللا عزّ اسـمه يدين صاحب هذا اخليار، وهو  بام تعهّ

.{w v u ts r q } ،اخلتّار الكفور
فاخلتّار يعني: شديد الغدر.

والكفور هو: املستمر بالكفر وكفران النعم.
ـه إىل اهللا..  ة، توجّ ض للشـدّ فكلّـام دخـل البحـر، وكلّام تعرّ
ة.. فال  ة بعـد مرّ وكلّـام تـرك البحر وختلّص مـن اخلطر، نيس اهللا مرّ

يشكر أي نعمة من نعم اهللا التي أسبغها عليه.
إذن؛ فهو شـديد الغدر بام عقد من صفقـة مع ربّه. ومثل هذه 

 cb} :اآلية، آية وردت يف سورة التوبة املباركة، حيث قال تعاىل
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

.(١){x w v u t s r q p o

فمن كان ذا شـخصية مهانة وغـري حمرتمة، كانت عهوده بال 
حساب، وإذ هي هكذا، فإنه من غري املتوقّع له أن يفي هبا. والبخل 

(١) سورة التوبة، آية: ٧٥ - ٧٦.
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ونكران فضل اهللا ترمجة للذات الضعيفة.
ومن الناس من ينخرط يف سـلك اإليـامن واملؤمنني، ولكنّه 
إذا أصبـح غنيا ونال شـيئًا مـن فضل اهللا، عجز عن اسـتيعاب هذا 
نا  ل، واستوىل املال عليه، وانخرط يف سلك املرتفني. ولكن ربّ التحوّ
نذر هذا النموذج السلبي من عاقبة سيّئة للغاية، إذ قال  يُ

: {z } | { ~ ے ¡ ¢  عـزّ وجـلّ
.(١){© ¨ § ¦ ¥ ¤ £

د املرء عند اهللا بيشء ثم  فليس من السهل أن يتعهّ
هيجر عهده وخيلفه، ألنه حكم عىل نفسه بنفسه باإلصابة 

بمرض النفاق العضال.
ثـت عنه آية سـورة لقامن،  ـا اجلانـب الذي حتدّ أمّ
ن  وهـو اجلحـود بآيات اهللا سـبحانه وتعاىل، فهـو يتضمّ
عـدم التنبّـه إىل معانيهـا واالكتفـاء باالحتكاك بألفاظهـا وصورها 
ض للشـدائد، ثم  – ويتعرّ فحسـب. فمـن يذهب إىل البحر –مثـالً
ينقذه اهللا تعاىل من هذه الشـدائد، ثم ال يفي بام عاهد اهللا تعاىل أثناء 
ته  انيـة التي أتـمّ اهللا هبا حجّ ذلـك، يكـون قد جتاهل هـذه اآلية الربّ
ا لقوله عزّ وجلّ يف  عليه. وهو إذ ذاك ال يسـتبعد أن يكـون مصداقً

تكذيب آيـات اهللا واحلجود هبا: {¥ ¦ § ¨ © 
 μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª
ل إىل حيوان ممسـوخ، إذ يرفع عقريته بام ال  ¶¸}(٢)، فهـو يتحـوّ
اج،  يؤمـن بـه عقله وقلبـه، وبام ال تفعلـه جوارحه. أمل تـر إىل احلجّ

(١) سورة التوبة، آية: ٧٧.
(٢) سورة األعراف، آية: ١٧٦.

ــور هو الذي   » إن الصب
حّيًزا  ــتقبل  للمس جيعل 
ــال  ــريه، ف ــا يف تفك مهمًّ
ــه الراهنة؛  ــش حلظت يعي
ــتقبل،  وألنه يالحظ املس
فالغدر  ــدر؛  يغ ال  ــراه  ت
وبالنظرة  باجلزع  متصل 

اآلنية إىل احلياة.
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ار املعـروف كيف كان يتشـدق بخطب حـول التقو؟  ذلـك اجلزّ
وإنام كان يفعل ذلك، ليغطّي كذبه ونفاقه وخواءه اإليامين بالكلامت 

دة. املجرّ

النفاق مرياث الغدر
ا اسـميا، بقـدر ما يكون  ثـم إنّ اجلحـود قد ال يكون جحودً
ا باملعنى. وهذه هي حقيقة النفاق الذي يرثه من غدر وخرت  جحـودً

. بعهده وميثاقه مع اهللا عزّ وجلّ
ة من الشـدائد –وهذا أمر  ض لشـدّ د أن من يتعرّ ومـن املؤكّ
طبيعي ومتوقّع لإلنسان خالل حياته– ثم ال يفي بعهده مع اهللا بعد 
خالصه منها، فإن مشـكلته بعد هذه اآلية سيكون أخطر من اخلطر 
– أن  ة؛ ألنه يف البدء كان له –جدالً الذي كانت متثّله له تلك الشـدّ
ر كفره وجحوده بجهلـه، ولكنّه إذا أصبحـت األمور واضحة  يـربّ

ة جلحوده فيسـتحق  أمامه بشـكل تام لن يبقى لديه حجّ
العذاب ويكون مثله مثل ثمود حينام أراهم اهللا تعاىل آية 
مبرصة، وهي الناقة التي خرجت من اجلبل، ثم كفروا، 

هم العذاب؛ ألن الناقة كانت آية مبرصة واضحة. فعمّ
ا: إنّ ابن آدم حمكـوم بالعيش يف هذه  أقـول أخريً
ة، فال يعـرف ماذا حيدث له  الدنيـا ضمن ظروف متغريّ
يف غده. وهو إلحراز نجاحه يف احلياة بأمسّ احلاجة إىل 
د هبا  عامـل إنقاذ مهم للغاية؛ ونقصـد به التقو والتزوّ

بأكرب قدر ممكن، ألن التقو هي العامل الذي لإلنسـان أن يتسلّح 
ات الطارئة يف حياته، وما أكثرها. به ملواجهة التغريّ

ــن  م ــاس  الن ــن  م  « 
ــلك اإلميان  ينخرط يف س
إذا  ــه  ولكّن ــني،  واملؤمن
ــيًئا  ــح غنيًّا ونال ش أصب
ــل اهللا، عجز عن  من فض
التحّول،  هذا  ــتيعاب  اس
ــه،  ــال علي ــتوىل امل واس
واخنرط يف سلك املترفني.
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بصائر وأحكام « 

١- ومضـات اليقـني التـي يُسـبغها الـرب عىل عبـاده عند 
اإلحسـاس باخلطـر أو يف حلظات التجـيل هي من حججـه البالغة 

علينا.
٢- الصرب والشكر صفتان نابعتان من بصرية نافذة، والكفر 
والغـدر صفتـان جيمعها قـرص النظر وعـدم وعي املسـتقبل، وهو 

ا– ضياع ومضات اليقني. يؤدي –أيضً
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التقوى تنتصر على الضالل « 

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y}
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من احلديث
 ، ـهُ سَ فْ انَ نَ نْ دَ يِّسُ مَ ؛ الْكَ رٍّ ـا ذَ ـا أَبَ قـال رسـول اهللا K: «يَ
ىلَ  َنَّى عَ متَ ا، وَ اهَ وَ هَ ـهُ وَ سَ فْ بَعَ نَ نِ اتَّ زُ مَ اجِ الْعَ ، وَ تِ دَ املَـوْ عْ ـلَ ملَِا بَ مِ عَ وَ

.(١)« اينِ َمَ لَّ األْ جَ زَّ وَ اهللا عَ
تفصيل القول

حينـام دخلنـا الدنيـا؛ دخلناها لنتحـد فيها أمـواج الفتن، 
ا  ة يف متاهات العـذاب. أمّ ي كنـا نتحـول إىل ذرّ ولـوال هـذا التحدّ
رنا بالفتن ويرشدنا إىل  القرآن الكريم، فهو سـالح حتدينا، ألنه يذكّ

سبل مواجهتها.

(١) بحار األنوار، ج٧٤، ص٨٠.
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عوامل الضالل 
رنا بثالثة عوامل أساسـيّة للضاللة، ينبغي  واآلية أعاله تذكّ

هيا ببصريتني اثنتني: حتدّ
العامـل األول: االنسـياب العاطفـي مع األجـواء املحيطة، 
ألن ابـن آدم ال يولـد يف فـراغ، بـل ضمـن أرسة، واألرسة تتصـل 
بـه وتتواصل معـه من مجيع اجلهـات. وهو –لضعفـه– حيتاج هلذه 
األرسة، ويتأثـر بثقافتهـا وتقاليدهـا. ومـن خـالل األرسة يتصـل 

اإلنسان باملجتمع، ويتفاعل معه. 
واملجتمـع الكبري كام األرسة الصغرية، يضغط عىل اإلنسـان 
ا  ، واملجتمع جمتمعً باجتاه أفكاره وبراجمـه. فإذا كانت األرسة فاضلةً
، فإن اإلنسان جيد مساحات طيبة للنمو السليم يف حضنيهام.  سـليامً
ـا املشـكلة الكرب التي تُثقـل كاهل البرش، حينـام تكون األرسة  أمّ

 الضغوط. ا، هنالك ينبغي أن يتحدّ منحرفةً واملجتمع مريضً
وقد سـبق وأن بنيَّ القرآن احلكيم يف هذه السورة املباركة ما 
ينبغـي أن تكون عليه عالقة اإلنسـان بوالديـه، وأن من الرضوري 
أن يصاحبهـام يف الدنيـا معروفًـا، وأن تكون عالقة واعية رشـيدة، 
فـال خيضـع لضغوطهام إن جاهداه عىل أن يـرشك باهللا ما ليس له به 

علم.
ولعلّ اإلشـارة قـد متّت هنا، ولكن من زاويـة أخر إىل أن 
د بأهنام  اإلنسان إذا اتَّبع والديه وأطاعهام طاعة عمياء، فعليه أن يتأكّ
غنيا عنه من اهللا شـيئًا يف اآلخرة، كام أنه لن يُغني عنهام شيئًا، إذ  لن يُ
اسب  رش كل إنسان بمفرده و حيُ ال أنسـاب يومذاك بينهم، حيث حيُ
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ا فخري، وإن  رش مع اإلمام الذي ينتمي إليه؛ إن خريً بمفرده، وإنام حيُ
رشا فرش.

يه لضغوط  ي اإلنسان لضغوط جمتمعه، ابتداءً من حتدّ إنّ حتدّ
ت التي تنسـاب  األرسة، هـو السـبيل الوحيد خلالصه مـن املُضالَّ
إليـه. ولعلّ باسـتطاعتنا التأكيد عىل أن أكثر مـن نصف انحرافات 
ا من علامء  البرش تعود إىل هذه املشـكلة. وهـذه احلقيقة دفعت بعضً

ا وأنظمةً ضاغطةً عليه. االجتامع إىل القناعة بأن للمجتمع روحً
ـد يف زخارف الدنيا، ألن اإلنسـان هو  العامـل الثاين: يتجسّ
بالتـايل ابن هـذه األرض وحتيط به شـهوات احليـاة، وهي ضغوط 

 u t s r q p} :شديدة عليه، وقد قال تعاىل
 }  |  {  z  y  x  w  v
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
ª}(١)، ويف هـذا التزيني ضغط كبري عليه؛ وشـاء اإلنسـان أم 

أبى، فإن الشهوات جتذبه والزخارف تستهويه.
ولكـن عىل اإلنسـان أن يعـرف أن ما يضلّه مـن الدنيا ليس 
احلاجات الرضوريّة الضاغطة بطبعها، وإنام املزيد من الطمع الذي 
يميّزه عن غريه من املخلوقات، إذ يتطلع البرش أن يكون هو األعىل، 
ويسـعى من أجـل أن يتميّز عـن اآلخريـن باملراتب األكثـر علوا. 
ومـا هذا التكاثـر يف األمـوال واألوالد، إالَّ مصـداق من مصاديق 
هـذه الصفة عند ابـن آدم. وإن أكثر الناس الذين يتبعون الشـيطان 
وخيوضـون الطـرق امللتوية، ليس مـن أجل حاجاهتـم الرضورية، 
قـوا عىل غريهـم ويصبحوا أفضل مـن غريهم، بام  وإنـام لكـي يتفوّ

(١) سورة آل عمران، آيه: ١٤.
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يمتلكون من زخارف الدنيا.
العامـل الثالـث: الثقافـات املنحرفـة التي يبثهـا املغرورون 

والطغاة يف األرض.

كيف نتحدى عوامل الضالل؟
  ولكن كيف هلذا اإلنسـان الضعيـف أن يتحدّ

ت الكبرية والثقيلة؟!. هذه املضالَّ
اجلـواب: يكمـن يف أن هـذا اإلنسـان الـذي قد 
ا، ليـس بذلك املخلوق  يبدو لنفسـه أو لآلخرين ضعيفً
البسـيط، وإنام خيتلف عن سائر األحياء، بام يمتاز به من 
قوة اإلرادة وروح الكرامة، وباإلرادة محّله اهللا مسؤولية 

لها كلّ يشء. حفظ األمانة التي أشفق من حتمّ
وباعتبـار أن ابـن آدم قـد أكرمـه اهللا تعـاىل، ومحلـه يف الـرب 
ر لإلنسان ما يف الساموات  والبحر، وباعتبار أن اهللا عزّ وجلّ قد سخّ
واألرض، كـام سـبق وأن أوضحت ذلك اآلية العـرشون من هذه 
لّف هبـذه املهمـة الصعبة واملميـزة (محل  السـورة املباركـة، فقـد كُ
األمانـة)، وقـد أضحى ال خيـار له يف ذلك؛ أي ال خيـار له يف أنه: 
ا أن ينهار أمام ضغوط الدنيا، فيُلقى به يف نار جهنم والعياذ باهللا.  إمّ
اها، فيكون مصريه إىل اجلنّة ورضوان اهللا وكرامته يف  ـا أن يتحدّ وإمّ

الدار اآلخرة، فضالً عن حظوته بحياة طيِّبة يف دار الدنيا.
 الضغـوط مـع مـا فيـه مـن الضعـف  ولإلنسـان أن يتحـدّ
ة اإلرادة التي أودعها اهللا عـزّ وجلّ فيه، إذ  الظاهـري، وذلك عرب قـوّ
ا، ثم يأمره بتحـدي كل تلك الضغوط. ويف التاريخ  مل خيلقـه اهللا خاويً

ــري كما  ــع الكب  » املجتم
ــرة الصغرية، يضغط  األس
على اإلنسان باجتاه أفكاره 
وبراجمه. فإذا كانت األسرة 
جمتمًعا  واملجتمع  فاضلًة، 
ــليًما، فإن اإلنسان جيد  س
للنمو  ــة  طيب ــاحات  مس

السليم يف حضنيهما.
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ي التي لديه. ة التحدّ أمثلة كثرية جدا عىل نجاح اإلنسان يف تفعيل قوّ
فالسـحرة الذيـن اسـتدعاهم فرعون ملواجهة النبي موسـى 
وا فرعون بعد أن انقلبوا عليه، وبعد أن كانوا وسـيلة  C قد حتدّ
مـن وسـائل ظلمـه وجربوته. ورغـم أنه صلبهـم وقتلهـم، إالَّ أن 
ا  مقتلهـم واستشـهادهم بتلك الطريقـة املفجعة كان دليـالً واضحً

ا عىل قدرهتم عىل التحدي. وقاطعً
دة يف  ـا زوجة فرعون، آسـية بنت مزاحم، فقـد كانت حمدّ أمّ
قـرصه، وكان من الواجـب –يف كلّ املقاييـس الدنيويّة– أن ختضع 
ا يف  ـا وأن فرعـون كان جبّـارً لزوجهـا وتطيعـه وختافـه، خصوصً
ته حتى  األرض و إرهابيـا باملعنى الدقيـق للكلمة، لكنّها I حتدّ

ي. دفعت حياهتا ثمنًا لذلك التحدّ
ي، ولكن عىل اإلنسان  وهكذا وهب اهللا لإلنسان قدرة التحدّ
د  ي، لكي يُفعّل هـذه القدرة، ألنه إن تأكّ أن يبحـث عن آلية التحدّ

ي،  د آلية هـذا التحدّ ي، ثـم مل حيدّ لـه قدرته عـىل التحدّ
فسيبقى يدور يف حلقة مفرغة، واآلليات هي:

١- السبيل الرسايل:
ي لـألرسة، هي أن  ومثـال ذلك، أن آليـة التحدّ
رنا  يبحث اإلنسـان عـن بديل لتجمـع األرسة، كـام ذكّ
نا بذلك يف سورة لقامن املباركة، يف آية كريمة سبقت،  ربّ

.{n m l k} :حيث قال
بمعنـى أن الفرد حينـام ينفصل –روحيا وثقافيا وسـلوكيا– 
عـن األرسة املريضة أو املجتمع املنحرف، عليه أن يفتش عن بديل 

ــان   » إّن حتّدي اإلنس
ــه،  جمتمع ــوط  لضغ
ــه  حتّدي ــن  م ــداًء  ابت
ــرة،  األس ــوط  لضغ
الوحيد  ــبيل  الس هو 
ت  خلالصه من اُملضالَّ

اليت تنساب إليه.
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ي درجة  ا إذا كانت درجة التحدّ ا. خصوصً سـليم، ولو كان حمدودً
 أباه املرشك  كبرية، كالصحايب اجلليل مصعب بن عمري الذي حتدّ

فانضم إىل مجاعة املسلمني ثم هاجر إىل املدينة.
وتبـدو القضيّـة واضحة إذا مـا أمعنّا النظر يف قوله سـبحانه 
وتعاىل: {i h g f} إذا ما أمراه بأن 
يـرشك باهللا ما ليس له به علـم؛ فعدم اإلطاعة من جهة، 
ومصاحبتهام باملعـروف من جهة ثانية، بحاجة إىل إرادة 

قوية وحكمة بالغة.
٢- رضوان اهللا ذلك امليزان:

ر يـوم القيامة ويضع  ثـم إنّ عـىل الفـرد أن يتصوّ
مصريه فيه نُصب عينيه، وكيف أن كل من يريد إضالله 
لن يغني عنه شيئًا، وأن كل إنسان قد أُلزم طائره يف عنقه. 
أي أن املقيـاس يف عالقـة اإلنسـان بغريه، مهام كان هـذا الغري، هو 
رضوان اهللا وسـخطه. وهذا املقياس لـو تم تفعيله يف حياته، حظي 
املؤمـن بام نُطلـق عليه باملسـؤولية اإليامنيـة األوىل. ولـن يتخلّص 
اإلنسـان من مسـؤولية مواقفه وأفعاله وعالقاته، مهام شاركه فيها 

غريه من الناس.
وأولئـك املجرمـون الذيـن قتلـوا اإلمام احلسـني C يف 
كربالء بقوا مسـؤولني عن جريمتهم الشنعاء، مهام شاركهم رشيح 
القايض بفتواه، ويزيد بأوامره، وعمر بن سـعد بقيادته امليدانية، ومل 

ولن يتخلّصوا من جريرهتم تلك مهام جاؤوا باألعذار.
٣- تقويم املرحلة واملوقف:

ه إىل اهللا  م الشـخص مرحلتـه وموقفه بوسـيلة التوجّ أن يقوّ

أن  ــان  اإلنس ــى  عل  « 
ما  مع  ــوط  الضغ يتحّدى 
فيه من الضعف الظاهري، 
وذلك عرب قّوة اإلرادة اليت 
أودعها اهللا فيه، إذ مل خيلقه 
اهللا خاوًيا، مث يأمره بتحدي 

كل تلك الضغوط.
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-، ويساءل نفسه  تعاىل، فيخريّ نفسه دائامً بني اهللا وبني والديه –مثالً
هـل خيرس ربّه أم خيرس والديـه، فيجعل كل تفكريه وتركيزه يف هذه 
النقطـة. وحتى يصـل إىل القناعة بأن خرسانـه والديه أو جمتمعه ال 
ل شيئًا يذكر مقابل خرسانه لرضوان اهللا تعاىل، حيث ال يمكن  يشكّ

أن خيتار اإلنسان عىل اهللا شيئًا.
ولعـلّ هذه الناحيـة، وهذا املغز، هو الـذي نجده يف قوله 

.{| { z y} :سبحانه وتعاىل
 ، أي: اعلموا أن املشكلة –ضغط الدنيا– ليست باألمر اهلنيّ
إذ اهللا تعاىل طرف يف املوضوع، وعىل اإلنسان أن حيسب له احلساب 
األهـم، فيتّقيـه وخيشـاه؛ فهـو مليك الدنيـا واآلخرة، وهـو مليك 
 السـاموات واألرض. أي أن عـىل اإلنسـان أن يتخـذ مـن التقـو

ا. انطالقة يف التعامل مع األرسة واملجتمع واحلياة عمومً
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ ے ~ }}
، وأن  »} أي: أن اخلشية ينبغي أن تصل إىل مرحلة اآلخرة دائامً
ي الفتن والضغوط،  ه إىل اهللا عامالً أساسـيا لد حتـدّ يكون التوجّ
وهزيمـة  ة  للقـوّ ا  اسـتمدادً تعـاىل  اهللا  إىل  ـه  التوجّ يف  أن  إىل  ا  نظـرً

للضغوط.
ولنا يف سـيّد الشهداء اإلمام احلسني C خري قدوة، وهو 
الذي كانت من أصعب حلظاته يف يوم عاشوراء، اللحظة التي ذُبح 
فيها طفله الرضيع يف حضنه، ولكنّه نطق بكلمة اختزلت كل معاين 

ِ اهللا»(١). هُ بِعَنيْ نَّ لَ يبِ أَ زَ ا نَ َّ مَ يلَ نَ عَ وَّ تضحياته، إذ قال C: «هَ

(١) بحاراألنوار، ج٤٥، ص٤٦.
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ـر القيامة،  ر اإلنسـان ربّه يف حلظـة املواجهة، وتذكّ فـإذا تذكّ
ر أنه بني أمرين: بني أن خيتار النار، أو خيتار صعوبات مؤقتة  وتصوّ
يف الدنيـا عـىل أن تكون له اجلنّة يف الدار اآلخـرة. فبالتأكيد أن هذا 
اإلنسـان سـتهون عليـه املصائب ويتحد املشـاكل وسـيقدر عىل 

ة وهيمنة. حلّها وجتاوزها بكل قوّ
ثم املضل الثاين يف هذا السياق هو والذي سبق بيانه يتمثل يف 

زخارف الدنيا، إذ قال اهللا تعاىل بعد ذلك: {® ¯ ° ±}. 
ب منه، أو الشك فيه، أو االستخفاف به. فال يمكن التهرّ

ننخـدع  أالَّ  علينـا  أي:   {¶  μ  ´  ³  }
ر  ـر اهللا وتذكّ يط بنـا، وذلك عرب تذكّ بزخـارف الدنيـا، رغـم أهنا حتُ

اآلخرة. فال نبيع اجلنان بدراهم معدودة.
٤- االقتصاد يف املعيشة:

ونسـتطيع مقاومة غـرور الدنيا عرب النظـر يف عاقبة األثرياء 
واألغنيـاء الذين تركوا الدين من أجل الدنيا، فلم يفلحوا يف الدنيا 
وقـد خـرسوا اآلخـرة. ولنا يف قـارون عـربة، إذ خرج بزينتـه أمام 
النـاس، فنصحـه بعض مـن أصحابه الذيـن كانـوا خيالفونه الرأي 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ لـه: {° ²± ³ ´  فقالـوا 
 É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½

.(١){× Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê

فهم قد دعوه الختاذ سرية التوازن وطريقة االقتصاد، إالَّ أنه 
ا، وأرصّ عىل التظاهر بزينته واالستكبار  ا قاطعً رفض دعوهتم رفضً

(١) سور القصص، آية: ٧٧.
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عىل الناس، ليوحي للناظرين بأنه قد بلغ أسـمى درجات السعادة، 
إلشـباع نفسـه املريضـة، وللتغطيـة عـىل حقارتـه الذاتيـة ومهانته 
الباطنيـة التـي كان يعرفهـا. فخسـف اهللا بـه وبممتلكاته األرض، 
وأصبـح أحدوثة ثم عـربة، ملن أراد االعتبار. هذا قـارون، وأمثاله 

كثريون، ويكاد اجلميع يمتلكون صفة من صفات قارون.
٥- الطرق اآلمنة لتحقيق النجاح:

ا ألن اهللا  ـر اإلنسـان يف الطريق احلـالل اآلمن، نظـرً أن يفكّ
ا سليمة للحصول عىل  سبحانه وتعاىل قد وضع أمام كل إنسان طرقً
ا، أو  الفوائـد نفسـها. إذ من املمكـن أن يصبح املرء غنيا، أو سـعيدً
سلطانًا، ولكن من املفرتض أن يكون ذلك بالطريق الصحيح. ولعلّ 
ما ورد يف سورة العنكبوت يشري إىل هذه احلقيقة، حيث قال تعاىل: 

.(١){y x w v ut s r q p}
فهناك سـبل آمنة يسـتطيع املـرء أن يسـلكها لتحقيق أهدافه 
د بيشء من احلكمة  ض ملشـاكل تذكر، وذلك عرب التـزوّ دون التعـرّ

والصـرب والتعـب، وعـدم اإلرصار عـىل حتقيـق الربح 
العاجـل. علـامً أن طـرق احلـالل أيرس بكثـري من طرق 
احلـرام، إضافـة إىل أن املـال احلـالل أهنأ لإلنسـان من 
ل إىل نحس وشـؤم،  املال احلرام، ألن هذا األخري يتحوّ
يف حـني أن احلالل يعقبه هناء وحياة طيبة وحب الناس 

واألوالد والسعادة الدنيوية واألخرويّة.
وإن مـن طبيعة احلالل واحلـرام أن يتداخال يف حياة 

ض يف كل حلظة من حلظات يومه إىل أن يسـمو  اإلنسـان. وابن آدم معرّ
(١) سورة العنكبوت، آية: ٦٩.

 » إن املقياس يف عالقة 
ــريه، هو  ــان بغ اإلنس
وسخطه.  اهللا  رضوان 
ــاس لو مت  ــذا املقي وه
ــه،  حيات يف  ــه  تفعيل
ــا  مب ــن  املؤم ــي  حظ
ُنطلق عليه باملسؤولية 

اإلميانية األوىل.
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عرب احلالل، أو يسقط عرب احلرام. ونحن ينبغي أن نعرف أن حتقيق احلياة 
اآلمنة والسـعيدة أمـر ممكن يف الدنيـا، ولكن الغـرور واالنحراف عن 

بعده عن األمن والسعادة. الطريق السليم هو الذي يُضل اإلنسان ويُ
٦- يف مواجهة الثقافة الباطلة:

نا بـه يف هذه  رنـا ربّ ـا املضـل اآلخـر الذي يذكّ أمّ
اآليـات الكريمة، فيتمثـل يف الثقافـات الباطلة، إذ قال 

.{» º ¹ ¸} :سبحانه وتعاىل
ا تسـللت لذهن  والثقافات الباطلة قد تكون أفكارً
د منها. كأنْ يكون  اإلنسان دون حتقيق فيها أو تدقيق وتأكّ
ا، وليسـت بالرضورة أن تكون  قد شـاهد فيام مىض أفالمً
ا ماجنة، ولكن كانت فكرهتا فكرة خاطئة حتث عىل  أفالمً
نْ  الكسـل أو اجلريمة أو األنانية. وليكن يف احلسـبان أن مَ
ا، ليضمن  ا ليجعله مثريً رج الفيلم أو يؤلّفه أو ينتجه يسـعى جاهـدً خيُ
مشـاهدة النـاس له وتأثرهم بـه. وكذلك الروايـات والقصص التي 

يقرؤها اإلنسان، وفيها الكثري من السموم الفكريّة.
ا الثقافة الباطلة التي تنرشها الفضائيات، ومنها فضائيات  أمّ
ثْ  دِّ عي الدين، فَحَ بعض احلكومات العربيّة أو احلكومات التي تدَّ

وال حرج. 
ا- أن  واهللا سـبحانه وتعـاىل أمـر اإلنسـان –املؤمـن خصوصً
صـن نفسـه من االنسـياب مع ثقافـات الباطل التي عـادةً ما تتخذ  حيُ
؛ ألن من شأهنا أن تُنيس اإلنسان  اباً وكلامتٍ معسولةً ا جذّ لنفسها منظرً
لِقَ يف هذه احلياة من أجله؛  ذكر ربّه وتُبعده عن هدفه املقدّس الذي خُ
بعد املرء نفسه عن ثقافة الغرور واخلداع  زم أن يُ ولذلك، كان من الالَّ

 » نستطيع مقاومة غرور 
الدنيا عرب النظر يف عاقبة 
الذين  واألغنياء  ــاء  األثري
ــن أجل  ــن م ــوا الدي ترك
ــم يفلحوا يف  ــا، فل الدني
الدنيا وقد خسروا اآلخرة. 

ولنا يف قارون عربة.
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والتخدير والتربير، ليجد نفسه يف حميط األمن والسالمة والسعادة.
وببالغ األسـى واألسف، نجد الكثري من رجالنا ونسائنا قد 
امة، هذه األحزاب  تأثروا باألفكار التي بثتها األحزاب السياسيّة اهلدّ
م والرفاه، وأمور  ية والوحدة والتقـدّ ث عن احلرّ التـي كانت تتحـدّ
جيّـدة أخر، فانخـدع الناس هبا، وقد تبنيّ هلم فيام بعد، أن جوهر 
تلك األحزاب مل يكن سـو اإلرهاب والقمع، ونتائج حكمهم مل 

تكن سو الفقر والتخلف واحلروب واملآيس.
ا الذين انخدعوا هبا،  ا األحزاب؛ فهذه هي حقيقتها.. وأمّ أمّ
فألهنم تبعوها بال تفكري، وبال حتقيق عن مسـؤويل هذه األحزاب. 
فمثـالً نجد معظـم –إن مل يكن مجيع الذين اتبعـوا حزب البعث يف 
العراق– مل يُكلّفوا أنفسـهم عناء التحقيق والتسـاؤل عن شخصيّة 
ميشيل عفلق احلقيقيّة؛ كام هو األمر اآلن يف أتباع عصابات القاعدة، 
هـؤالء الذيـن ينعقون مع كل ناعق ويميلـون مع كل ريح. ولفرط 
بهـم األعمـى وانتامئهم اجلاهـل، تراهم يامرسـون أقذر أنواع  تعصّ

القتـل بدم بارد، بعد أن مُسـخوا عن حالتهم اإلنسـانية 
د الرغبـة يف القتـل، وهناك من  وصـاروا يقتلـون ملجـرّ
القـو من يسـتغل هـذه الرغبة لـد هـؤالء الرشاذم 

لتحقيق مآربه التدمريية واملعادية لشعوبنا.
 k} :نا املتعال يف سورة الزمر ولذلك يقول ربّ
 v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l
ے   ~}  |  {  z  y  xw

.(١){¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡

(١) سورة الزمر، آية: ١٧-١٨.

 » ينبغي أن نعرف أن 
اآلمنة  ــاة  احلي حتقيق 
والسعيدة أمر ممكن يف 
ــا، ولكن الغرور  الدني
واالحنراف عن الطريق 
السليم هو الذي ُيضل 
ــان وُيبعده عن  اإلنس

األمن والسعادة.



٢٩٦

التقوى تنتصر على الضالل

فهذا اإلنسان املبرشّ باخلري والفوز والسعادة، قد نال كل هذه 
ـا اتِّباع  ا أو حزبً البـرش ألنـه أوالً اجتنب الطاغـوت ومل يتبـع قائدً
م ما سـمع، ونقـده، ثم اتبع األحسـن؛ أي  األعمـى. وثانيًـا ألنه قوّ
أنه اختار األحسـن بإرادته وحكمته. ومـن الطبيعي أن يكون الفوز 
رضةً لكل عاصفة،  والفالح له وألمثاله دون الذين جعلوا أنفسهم عُ

بل لعلّ من الناس من تزحيه ريح خفيفة لفرط ضعفه وهوانه.
بىل؛ إنّ اإلنسـان كائن مسـؤول، وعليه أن ينتشـل نفسه من 
ر نعمه عليه؛  ه لربّ العاملني، وتذكّ نار غضب اهللا، من خالل التوجّ
ومـن نعـم اهللا أنـه جعـل يف نفـس كل إنسـان القدرة عـىل مقاومة 
إغراء الفسـاد وغوايـة الضالل؛ فهو يعلم أن من اسـتمع إىل ناطق 
فقـد عبده، فإن كان ينطق عـن اهللا فقد عبد اهللا، وإن كان ينطق عن 
ا، أنـه إذا قرأ كتابًا، أو  الشـيطان فقد عبد الشـيطان. وهو يعلم أيضً
، فعليه أن يقرأ ويشاهد بعني مفتوحة وقلب بصري، قادر  شاهد فيلامً

عىل التقييم الصحيح ثم االتباع األحسن.
إنّ اإلنسـان مطالب بأَالَّ يسرتسـل مع الغـرور باهللا؛ أي بأن 
ية  ، وعن اجلدّ بعده عن اهللا وعن القيم احلقّ ينأ بنفسـه عن كل ما يُ
ا مـع االنتامء إىل جمموعة من الناس  يف احليـاة، وهذا ال يتعارض أبدً
ة؛ إذ املهم  هدفها احلقيقي وسـلوكها الرصـني يصبّان يف خدمة األمّ

أن يكون االنتامء انتامءً واعيًا.
فنحـن ال ندعـو إىل عـدم االنتـامء السـيايس أو الثقـايف أو 
غـري ذلـك، ولكننا ندعـو إىل االختيار الواعي لـد االنتامء، وهذا 
االختيـار ينبغي أن يكون قائامً عىل األسـس والقيم اإلهلية واملعايري 
، فـإذا بدأت  الدينيـة الصحيحـة، ثـم اسـتمرار هـذه الوعـي دائـامً

املجموعة باالنحراف اختذ الفرد سبيالً آخر.
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بصائر وأحكام « 

١- الدنيـا حمطـة االبتالء وفيهـا عوامل للضاللـة ال بد من 
:حتدهيا بالتقو

: االنسـياب مـع املحيط األرسي، وعلينـا أن نعرف أن  أوالً
األرسة لن تغني عنا شيئًا.

ثانيًـا: زخـارف الدنيـا التـي تغـر وتـرض، وعلينـا مقاومـة 
إغراءها.

ثالثًـا: وسـاوس إبليس التـي هتدينا إىل طريـق جهنم وبئس 
املصري.

٢- وبديـالً عـن األرسة علينا أن ننتمـي إىل جتمع من أناب 
ـا ونسـتحرض يف وعينا باآلخرة وأهواهلا  ونجعل رضا الرب مقياسً

عندما نريد أن نختار.
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تفاضل القيم

تفاضل القيم « 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½}
 Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä
 Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ

.{ÛÚ

***

من احلديث
امً  لْ : «إِنَّ هللا عِ ـالَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ يرٍ عَ ـدِ نَانِ بْنِ سَ ـنْ حَ عَ
الَ  بٌ وَ رَّ قَ لَكٌ مُ يْهِ مَ لَ طَّلِعْ عَ ْ يَ ي ملَ الَّذِ اصُّ فَ ا اخلَ أَمَّ : فَ اً اصّ امً خَ لْ عِ اً وَ امّ عَ
بُونَ  رَّ ةُ املُقَ ئِكَ يْـهِ املَالَ لَ لَعَتْ عَ ي اطَّ امُّ الَّذِ ـهُ الْعَ لْمُ ا عِ أَمَّ . وَ ـلٌ سَ رْ بِيٌّ مُ نَ

هُ إِلَيْنَا. لَّ لِكَ كُ عَ ذَ فَ دْ دَ قَ لُونَ فَ سَ بِيَاءُ املُرْ َنْ األْ وَ
 Ã Â Á À ¿} : أُ وَ رَ قْ ا تَ الَ C: أَمَ مَّ قَ ثُ
 Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä

.(١)«{ÖÕ Ô

(١) بحار األنوار، ج٢٦، ص١٦٣.
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 ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½}»
 ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É
 ْ ـيَاءَ ملَ ـةُ أَشْ سَ مْ هِ اخلَ ـذِ ـادِقُ C: «هَ ـالَ الصَّ Ú Ù Ø}. قَ
زَّ  اتِ اهللا عَ فَ نْ صِ يَ مِ هِ ، وَ ـلٌ سَ رْ بِيٌّ مُ الَ نَ بٌ وَ رَّ قَ لَكٌ مُ ا مَ يْهَ لَ عْ عَ طَّلـِ يَ

.(١)« لَّ جَ وَ
قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب C يف وصف األتراك: 
قَ  َ ـونَ الرسَّ بَسُ لْ ، يَ ةُ قَ انُّ املُطَرَّ مُ املَجَ هُ وهَ جُ أَنَّ وُ مـاً كَ وْ ـمْ قَ اهُ أَينِّ أَرَ «كَ
تَّى  تْلٍ حَ ارُ قَ رَ تِحْ نَاكَ اسْ ونُ هُ يَكُ ، وَ تَاقَ يْلَ الْعِ بُونَ اخلَ تَقِ عْ يَ ، وَ يبَاجَ الدِّ وَ

. ورِ نَ املَأْسُ لَّ مِ لِتُ أَقَ ونَ املُفْ يَكُ ، وَ تُولِ ىلَ املَقْ وحُ عَ رُ َ املَجْ يشِ يَمْ
لْمَ  نِنيَ عِ مِ ـريَ املُؤْ ا أَمِ طِيتَ يَ ـدْ أُعْ قَ : لَ ابِهِ حَ ـهُ بَعْضُ أَصْ الَ لَ قَ فَ

. يْبِ غَ الْ
 ! لْبٍ ا كَ ا أَخَ -: يَ بِيّاً لْ انَ كَ كَ ـلِ -وَ جُ الَ لِلرَّ قَ كَ C وَ حِ فَضَ
يْبِ  مُ الْغَ لْ امَ عِ إِنَّ ، وَ لْمٍ نْ ذِي عِ مٌ مِ لُّ عَ ـوَ تَ امَ هُ إِنَّ ، وَ يْبٍ مِ غَ لْ وَ بِعِ لَيْـسَ هُ

 Á À ¿ ¾ ½} : لِهِ وْ هُ بِقَ انَ بْحَ هُ اهللاُ سُ دَ دَّ ا عَ مَ ةِ وَ ـاعَ مُ السَّ لْ عِ
 ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â

. ةَ يَ ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð .. } اآلْ
بِيحٍ أَوْ  قَ ثَى وَ ـرٍ أَوْ أُنْ كَ نْ ذَ امِ مِ حَ َرْ ا يفِ األْ هُ مَ انَ ـبْحَ ـمُ اهللاُ سُ لَ يَعْ فَ
طَباً  ونُ يفِ النَّارِ حَ نْ يَكُ مَ ، وَ ـعِيدٍ يٍّ أَوْ سَ قِ شَ يلٍ وَ يٍّ أَوْ بَخِ ـخِ سَ ِيلٍ وَ مجَ
دٌ إِالَّ  هُ أَحَ لَمُ عْ ي الَ يَ يْبِ الَّذِ مُ الْغَ لْ ا عِ ذَ هَ . فَ افِقاً رَ نَانِ لِلنَّبِيِّنيَ مُ ِ أَوْ يفِ اجلْ
ا يلِ بِأَنْ  عَ نِيهِ وَ دَ لَّمَ عَ بِيَّهُ K فَ هُ اهللاُ نَ لَّمَ مٌ عَ لْ عِ لِكَ فَ  ذَ وَ ا سِ مَ اهللاُ، وَ

ي»(٢). انِحِ وَ يْهِ جَ لَ طَمَّ عَ تَضْ ي وَ رِ دْ يَهُ صَ عِ يَ
(١) بحار األنوار، ج٢٦، ص١٠١.
(٢) هنج البالغة، خطبة رقم ١٢٨.
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تفاضل القيم

نِنيَ  مِ ريُ املُؤْ ادَ أَمِ ا أَرَ مَّ : «لَ الَ َرِ قَ َمحْ فِ بْنِ األْ وْ بْدِ اهللا بْنِ عَ نْ عَ عَ
! الَ  نِنيَ مِ ريَ املُؤْ ـا أَمِ : يَ هُ الَ لَ قَ مٌ فَ نَجِّ اهُ مُ انِ أَتَ وَ ـرَ ـريَ إِىلَ النَّهْ C املَسِ

. ارِ نَ النَّهَ نيَ مِ ضِ اتٍ يَمْ اعَ ثِ سَ ْ يفِ ثَالَ رسِ ةِ وَ اعَ هِ السَّ ذِ ْ يفِ هَ تَرسِ
؟. اكَ َ ذَ ملِ نِنيَ C: وَ مِ ريُ املُؤْ الَ أَمِ قَ فَ

ـابَ  أَصَ ابَـكَ وَ ةِ أَصَ ـاعَ هِ السَّ ـذِ تَ يفِ هَ ْ َنَّـكَ إِنْ رسِ : ألِ ـالَ قَ
تُكَ  رْ ي أَمَ تـِ ةِ الَّ ـاعَ تَ يفِ السَّ ْ إِنْ رسِ ، وَ يدٌ ـدِ ٌّ شَ رضُ ابَـكَ أَذً وَ حَ أَصْ

. بْتَ لَ ا طَ لَّ مَ بْتَ كُ أَصَ تَ وَ رْ ظَهَ تَ وَ رْ ظَفِ
ةِ  ابَّ هِ الدَّ ـذِ ا يفِ بَطْنِ هَ ي مَ رِ نِنيَ C: تَـدْ مِ ريُ املُؤْ ـهُ أَمِ ـالَ لَ قَ فَ

ثَى؟. رٌ أَمْ أُنْ كَ أَذَ
. تُ لِمْ بْتُ عَ سَ : إِنْ حَ الَ قَ

دْ  قَ لِ فَ وْ ا الْقَ ذَ ىلَ هَ كَ عَ قَ دَّ نْ صَ نِنيَ C: مَ مِ ريُ املُؤْ هُ أَمِ ـالَ لَ قَ
 Â Á À ¿ ¾ ½} : ـاىلَ عَ ـالَ اهللاُ تَ آنِ قَ ـرْ بَ بِالْقُ ـذَّ كَ
 Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã

.(١)«...{Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò

تفصيل القول
يف البـدء؛ هنـاك بصريتـان يمكن اسـتقاؤمها من هـذه اآلية 

الرشيفة.
البصـرية األوىل: أن قيـم النـاس تتفاوت؛ ليـس يف طبيعتها 
ـلَّم تفاضلهـا ويف التفاصيـل. فام هـي القيمة  فحسـب، وإنـام يف سُ
األشـد رضورة يف حياة اإلنسـان؟ وما هـي القيم التـي تتواىل بعد 

(١) بحار األنوار، ج٥٥، ص٢٢٣.
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تلك القيمة عىل درجاهتا من االهتامم؟.
نجد بعـض الناس كثـريي االهتامم ببطوهنـم، حتى لكأهنم 
يشـعرون –أنه إذا شبعت بطوهنم– أهنم قد نالوا سعادهتم املطلقة. 
ونه (مـاء الوجـه) أي الوجاهة؛ فال  ون بام يسـمّ وبعـض آخـر هيتمّ
ون بام يأكلون ويرشبون بقدر اهتاممهم الشديد بحديث الناس  هيتمّ

عنهم، وحاهلم كام يصف الشاعر:
إذا مـتُّ كان النـاس صنفان: شـامت

أصنـع كنـت  بالـذي  مثـنٍ  وآخـر 
وتر اآلخرين يصب جلّ اهتاممهم براحة أهلهم وببيوهتم، 
وهكـذا خيتلـف الناس يف التفاضل بني قيمهـم. أما املؤمنون، وهم 
الذيـن يُفـرتض أن تقودهـم القيم، فيـا تر ما هـي القيمة األرقى 
عندهـم مـن بني القيم السـليمة؟. هل هـي قيمة العدالـة؟ أم قيمة 
ة؟ هل هي حتقيق السـعادة  يـة؟ هل هي األمـن؟ أم هي الصحّ احلرّ

ية واألبناء؟ أم حتقيق السعادة ألنفسهم هم؟. للذرّ
رت البحث –كام  ومهام يكن؛ فإن اآلية التي تصدّ
ثت عـن جانب من موضـوع تفاضل  يبـدو يل– قد حتدّ

القيم، ولذلك ينبغي تدبّرها من هذه الزاوية.
البصـرية الثانيـة: أن وعينـا بعلـم اهللا جيعـل لنـا 
ـة وسـلوكيّة جيّدة، ألنّ اإلنسـان يعـرف أنّ اهللا  معياريّ
عـزّ وجلّ مهيمن عـىل نواياه وأفعاله وسـكناته، وحتى 

ملحات عينه، ووسـاوس نفسـه؛ فـإن ذلك يكون مدعـاة له لضبط 
ا. سلوكه ضبطًا دقيقً

 » إن وعينا بعلم اهللا جيعل 
لنا معيارّية وسلوكّية جّيدة، 
ــان يعرف أّن اهللا  ألّن اإلنس
نواياه وأفعاله  على  مهيمن 
ــىت ملحات  ــكناته، وح وس
عينه، ووساوس نفسه؛ فإن 
ذلك يكون مدعاة له لضبط 

سلوكه ضبًطا دقيًقا.
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وإذا كانـت سـورة لقـامن هـي سـورة احلكمـة، وإذا كانت 
احلكمة: التطبيق املناسـب للتخطيط السليم. وبتعبري آخر؛ عقالنية 
العمـل، فإنّ هناية هذه السـورة املباركة تتناسـب مـع هذه احلكمة، 
باعتبار أن اإلنسـان لن يكون حكيامً إالَّ إذا كانت كل أبعاد سـلوكه 

منضبطة عىل املسالك السليمة.
بعـد هاتـني البصريتـني التمهيديتني، جتـدر اإلشـارة إىل ما 

استوحيناه من هذه اآلية الكريمة:
- قيمة ضامن املستقبل

ة بضامن مستقبله وآخرته،  إنّ أهم قيمة لإلنسـان هي اخلاصّ
ـر يف هذه الدنيـا، فإنه ال ريـب راحل عنها.  ألنّ ابـن آدم؛ مهـام عمّ
علـت هناية اإلنسـان قضيـةً مهمة ًجـدا، والقرآن  ولذلـك؛ فقـد جُ

الكريم قال هبذا الشـأن: {z y } | { ~ ے 
.(١){¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡

وكان من اجلدير باإلنسـان أن يكون دائـم التفكري بالنهاية، 
. فإذا عرف أن مصريه سيكون بيد  نْ وبأن هذه النهاية ستكون بيد مَ
جعى، باعتباره املالك ليوم الدين؛  اهللا سـبحانه وتعاىل، وأن إليه الرُّ
ا منه من  فإن هذه املعرفة جتعله أكثر حبا لربّه من ناحية، وأشد خوفً

ناحية ثانية، وبالتايل يكون أكثر انضباطًا يف حياته.
تَّخذ، وليسـت تلك  وهـذه هـي القيمة املثـىل التي ينبغـي أن تُ
ة بالطعام أو الرشاب أو الوجاهة أوالذرية؛ ذلك ألن النظر إىل  اخلاصّ
ا يف حياة كل إنسان، ألن هذه احلياة  ا متبعً العاقبة جيب أن يكون منهجً
ج امرأة مجيلة وثريّة  ا كمن يعرف أنه سـيتزوّ ن بلون عاقبتها، متامً تتلوّ

(١) سورة آل عمران، آية: ١٨٥.
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جـدا ولكنهـا مصابة بوباء قاتـل، حيث ال يعرف طبيعة املأسـاة التي 
ج فعالً هبذه املـرأة. أو كمن يعرف  ض هلا هذا الرجـل إن تزوّ سـيتعرّ
بأنـه قادر عىل رشاء قرص منيـف رائع، بأرخص األثامن، ولكنّه عرف 

ر. ا أنه سيتالشى هذا القرص بعد وقت قصري بفعل زلزال مدمّ أيضً
تها- إال مرحلة بسـيطة من عمر اإلنسـان،  ومـا الدنيا –برمّ
ـا ملراحـل خلقته، إذ هـو عاش يف عامل األظلّة، ثـم يف عامل الذر،  تبعً
ثم يف عامل األرحام، وهو يعيش اآلن يف عامل األنسـاب، وسـيغادره 
إىل عامل الربزخ، وبعده عامل يوم القيامة، وبعده عامل اخللود والنهاية 
املطلقة. فهو يف احلقيقة عليه أن خيوض جتربة العوامل السـبعة؛ ثالثة 
منها مضت وثالثة منها قادمة، ويعيش ضمن مرحلة بسيطة دوامها 
د مصريه من جديد،  دّ ا تقريبًا، ويف هذه املرحلة له أن حيُ سبعون عامً

وفيها خيتار هنايته.. فأي مصري خيتار يا تر؟!.
- قيمة الرزق:

وبعد أن يُؤمِّن اإلنسان العاقبة، تأيت قيمة الرزق، إذ ابن آدم 
ة، وحتى وهـو يف النار، وألن  البـدّ له مـن رزق حتى وهو يف اجلنـّ
الـرزق مـن طبيعـة كل يشء خملوق، بينـام الرب سـبحانه غني من 

.(١){Z Y X W V U T} .الرزق
ل الغيث،  فالـرزق -بدوره- بيد اهللا اخلالق، وهو الـذي ينزّ

وال عامرة دون غيث، وال حضارة دون ماء.
وهـذه القيمة قيمة مرشوعة، رشيطة أالَّ تتعارض مع القيمة 

األوىل، وهي قيمة العاقبة.

(١) سورة الذاريات، آية: ٥٨.
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ية: - قيمة الذرّ
ا ألن اإلنسـان إذا  ية، نظـرً والقيمـة الثالثـة؛ هـي قيمـة الذرّ
ية.  حصـل عىل أمن املعاد وأمـن املعاش، انتقل به التفكـري إىل الذرّ
ية، وهو املهيمن  وال ننسى أن اهللا سبحانه وتعاىل يرجع إليه أمر الذرّ
عىل مـا يف األرحام، وهو الذي جيعل اإلنسـان عقيامً أو 

ية وطبيعتها. ا، وكذلك يقدر سبحانه نوع الذرّ ولودً
- قيمة احلركة:

ا القيمـة الرابعة؛ فهي قيمة احلركة والنشـاط،  أمّ
ا ألن ابن آدم يرغب يف احلركة واالنطالق للحصول  نظرً
ا  عىل مكاسـب إضافية فـوق الرزق األويل. وهـذا أيضً
، ألن القـو التـي يتمتع هبا  منـوط بأمـر اهللا عزّ وجـلّ

ته. اإلنسان داخلة ضمن إطار حول اهللا وقوّ
- قيمة املصري:

وآخـر يشء يعـرتي البـرش مدفنـة، ويف أي أرض يمـوت 
ا  فيدفن، إذ اإلنسـان جيهل بادئ بدء أين سـيعيش بقيّـة حياته، نظرً
ات و الطوارئ فال يدري أين يتوفاه الرب، ألن هنايته  لكثـرة التغريّ
كام بدايتـه بيد ربه. فهو إذن متعلّق بامضيه وحارضه، وهنايته بإرادة 

اهللا املحيطة به.
رها  يتنـا يقدّ إذن؛ فإننـا يف دائـرة مغلقة؛ رزقنـا بيد اهللا، وذرّ
اهللا، ومصرينـا إىل اهللا بعد أن كانت حركتنا يف إطار قدرته سـبحانه 
وتعـاىل، علامً أن املكان الذي نحيا فيه أو نموت مناط تقدير الرب. 
ا، فكان من األفضل لنا  نـا حميط بنا؛ علامً وقدرةً وهيمنـةً وتدبريً وربّ

نا تباركت أسامؤه. ف إىل ربّ أن نتعرّ

ــان أن يكون  ــى اإلنس  » عل
ــم التفكري بالنهاية، وبيد  دائ
ــتكون. فإذا عرف أن  َمْن س
مصريه سيكون بيد اهللا، وأن 
إليه الرُّجعى، فإن هذه املعرفة 
ــد  جتعله أكثر حبًّا لرّبه، وأش
ــايل يكون  ــا منه، وبالت خوًف

أكثر انضباًطا يف حياته.
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املنظومة اخلماسّية 
وهذه املنظومة اخلامسـية من القيم تدلنا عىل ربنا، ألن البرش 
ال يعرف الربّ كام يعرف سائر األشياء واألشخاص و املخلوقات؛ 

إنام اهللا تعاىل يُعرف بآياته وبأسامئه. وهذه املنظومة منها.
: {½ ¾ ¿ Á À} وهي السـاعة  قـال عـزّ وجـلّ
النهائية حلياة الكون. وهناك علم هلذه الساعة يف مكان ما، نفرتض 
أهنـا يف اللـوح املحفوظ، أو يف العرش، أو يف كتـاب مبني، أو يف أم 
الكتـاب، أو عند النبي األعظم K وأهـل بيته A الذين هم 
لَـقَ اهللا عىل اإلطـالق. وكل هذه  ـنْ خَ أفضـل وأرشف وأقـدس مَ
األشياء، وهؤالء األشخاص هم عند اهللا؛ بمعنى أن اهللا تعاىل حميط 

هبم وحميط بذلك العلم، ألن اهللا ال يوصف باملكان والزمان. 
ل، ومل يقل إن عنده علم الغيث.  {Ã Â} هـو ينزّ
اته، فإنه  إذ إن اهللا تعـاىل باإلضافـة إىل علمـه بالغيث وقطراتـه وذرّ

كذلك املدبّر لعملية إحياء األرض بالغيث.
وكلمـة {Ã} مفـردة مجيلة تدل عىل املطـر، وتدل عىل 
العون. فهو إذن عامل نجاة لألرض واإلنسـان وسائر املخلوقات. 
علامً أن القرآن مل يُعربّ بكلمة املطر إالَّ بمطر السـوء ومطر احلجارة، 
يه القرآن غيثًا، وهو من الغوث، لئالَّ  بينام مطر الرمحة والفائدة، يسمّ
ضوا لالستئصال؛  يصاب الناس باإلحباط والكآبة واليأس أو يتعرّ
ا؛ ألن فيـه كل اخلري لكل  فـإذا نـزل عليهم الغيث اسـتبرشوا خـريً
ر اهلواء، واألوكسجني يزداد،  املخلوقات، إذ خترض املراعي، ويتطهّ

واحليوانات تنتعش..
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{ Ç Æ Å Ä} واملطلـوب مـن ابـن آدم أن يطلـب 
ية الصاحلة والطيبة من ربّه. الذرّ

ولعلّ من الواضح أن علم اهللا بام يف األرحام ليس من ناحية 
ا وأن ذلك قد  هوية اجلنني الذكوريّة أو األنوثيّة فحسـب، خصوصً
يكتشـف باألجهـزة احلديثة كـام كان يكتشـف أو حيتمل من خالل 

حاالت وتقلّبات املرأة احلامل.
ا  بل اهللا تبارك وتعاىل يعلم جوهر اجلنني ما إذا سيكون سعيدً
أو شـقيا، ويعلم أدق تفاصيل صفاته اجلسديّة والروحيّة والنفسيّة، 

ية. ومد تأثّره احلقيقي بالعوامل الوراثية والغذائية والصحّ

وظيفة اإلنسان جتاه احلقائق الرّبانية
ونحـن -كبرش- أمـام هذه احلقيقـة اهلائلة، جيـب أن نؤدّي 

وظيفتني اثنتني:
ية  يتنا ذرّ ـا، ألن جيعل ذرّ ـه إىل اهللا بالدعاء دومً األوىل: التوجّ

طيّبة.
الثانيـة: أن ننضبـط ضمن إطـار التعاليم اإلهليّـة، فيام يتعلّق 
؛ ألن اهللا  ا، ليكـون كائنًا سـليامً بموقفنـا مـن اجلنـني والطفل عمومً
العامل بام يف األرحام قد وضع لنا وصفة متكاملة لكيفيّة التعامل مع 

الرحم ومع اجلنني والطفل، ليكون معاىفً جسديا وخلقيا.
{Î Í Ì Ë Ê É} أي: أهنـا ال تدري ماذا 
. ستختار هلا، بمعنى أن اإلنسان جاهل، إالَّ أن يعلّمه اهللا عزّ وجلّ
ا، وإنام هناك أمر بني أمرين. ا، وال تفويض مطلقً فال جرب مطلقً
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ولكن املشـكلة الكرب أنه: {Õ Ô Ó Ò Ñ Ð} هذا 
فضالً عن أهنا ال تدري متى متوت، مع أن اإلنسـان غالبًا ما خيتار مكان 
سـكناه، وربام يظن بأنه سـيموت يف املوقع الذي يموت فيه ويدفن فيه، 
لكـن األمر ليس كام يريد وحيب. فحتى هـذا ليس بيده مئة باملئة، إذ ثمة 
امن يف هناية ابن آدم. تقدير وقضاء ينزالن من السامء، ومها اللذان يتحكّ
ولكن يا تر من هو العامل هبذه األمور اخلمسة األساسيّة؟.

نا بالقول الرصيح: {× Ú Ù Ø}. والعليم  يب ربّ جيُ
، واخلبري هو ذو العلـم اللطيف الدقيق والنافذ  بمعنـى املحيط علامً

ها وكبريها. إىل أصغر األشياء واألمور، فضالً عن عامّ

جذوة القول
يمكن اإلشارة إىل أن جذوة القول فيام يتعلّق بالتدبّر يف سورة 
لقـامن املباركة، إنّ حموريّة احلكمة وأساسـها وأصلها هو معرفة اهللا 

ومعرفة أسامئه وصفاته، ومعرفة علمه ولطفه.
وكلّـام ازدادت هـذه املعرفة ازداد اإلنسـان معرفة 
م هبذه احلياة،  باحليـاة املحيطة به، وازداد قـدرة عىل التحكّ
ر لنا كلّ ما فيها؛  ألن اهللا هو خالق هذه احلياة، وهو مَن سخّ
ح سـبحانه وتعاىل يف اآلية  من سـاموات وأرضني، كام رصّ

العرشين مـن هـذه السـورة: {! " # $ % &' ) 
.(١){21 0 / .- , + * )

ر لنا عرب نشـاطنا  ولنـا أن نسـتثمر الكـون املسـخّ
تنا، وبمزيد من االقرتاب إىل اهللا تعاىل ونيل التوفيق منه. وعقلنا ومهّ

(١) سورة لقامن، آية: ٢٠.

يف  ــر  بالتدّب ــا  إنن  « 
نعلم  لقمان،  ــورة  س
ــة  ــة احلكم أّن حمورّي
ــا  ــها وأصله وأساس
هو معرفة اهللا ومعرفة 
ـــمائه وصــفاته،  أس
ومعرفة علمه ولطفه.
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ا من الناس يستفيدون من علمهم  وينبغي أالَّ ننسـى أن بعضً
وحركتهـم، مسـتغنني عن الدعـاء وطلب التوفيق السـتثامر احلياة 
ها وردمها  دث لدهيم فجوات ال يمكنهم سدّ بصورة سـليمة، مما حيُ
ه إىل اهللا،  نال التوفيق اإلهلي إالَّ بالتوجّ ا إالَّ بالعودة إىل اهللا، وال يُ أبدً

 b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y} ألن 
.(١){h g f e dc

ة  مما يدل عىل ضياع اإلنسـان املحتوم دون االستمساك (شدّ
ك) بالعروة الوثقى. التمسّ

وليسـت العـروة الوثقـى سـو إرادة اهللا ومشـيئته وهنجه 
وتعاليمه لبني اإلنسان يف احلياة. ومعلوم أن هذه اإلرادة وهذا املنهج 
ـد يف القرآن احلكيـم والنبي العظيـم K وآله املعصومني  متجسّ

ا. رهم تطهريً جس وطهّ A الذين أذهب اهللا عنهم الرّ
بصائر وأحكام « 

ا سـليامً  ١- وعـي املؤمـن باحاطـة علم ربه بـه يعطيه معيارً
ا لبصائر الوحـي التي يؤمن هبا، وهكذا ما  للسـلوك، وجيعله موافقً

تقر به احلكمة.
ـلَّم األولويـات يف القيم، واملؤمن  ٢- النـاس خيتلفون يف سُ
ير حسن عاقبته أعظم قيمة، والرزق الطيب قيمته الثانية والثالثة 

قيمة الذرية الصاحلة، وتطلعات تقدمه قيمة إضافية.

(١) سورة لقامن، آية: ٢٢.


